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Hou je van een uitdaging? Ben je niet bang om het woord te nemen en het standpunt van 

het VBO te verdedigen? Werk je graag in een dynamische omgeving? Dan is deze job iets 

voor jou. 

 

Takenpakket 

In de eerste plaats vertegenwoordig je het VBO en ben je de ideale ambassadeur van én voor het 

VBO en zijn leden. 

Je onderhandelt met vakbonden in diverse beheers- en adviesorganen (Nationale Arbeidsraad, 

beheerscomités parastatalen …). 

Je onderhoudt goede relaties met politieke contacten rond sociale dossiers.  

Je ontwikkelt visies en beleidsvoorstellen rond sociale thema’s, gebaseerd op nauwgezette 

analyses en studiewerk. 

Je vertaalt die visies en voorstellen in communicatief sterke nota’s voor intern gebruik, onze 

website, onze nieuwsbrieven, persberichten … 

Je neemt actief deel aan de Commissie Sociale Aangelegenheden, waarin alle lidfederaties van 

het VBO vertegenwoordigd zijn. 

Je geeft intern én extern presentaties over sociale thema’s. 

Om die taken tot een goed einde te brengen, werk je nauw samen met collega’s binnen het 

competentiecentrum, maar evenzeer met collega’s van andere competentiecentra en met de 

collega’s van de lidfederaties van het VBO. 

 

Jouw profiel 

Je hebt een goede kennis van sociale materies (arbeidsmarkt, arbeidsrecht, 

arbeidsverhoudingen, HR en sociale zekerheid).  

Je hebt een dynamische en kritische geest, je volgt de actualiteit en je kunt zowel goed 

zelfstandig als in teamverband werken. 

Je hebt feeling voor het ondernemerslandschap en bent geboeid door wat er op politiek niveau 

in ons land beweegt. 

Je hebt goede communicatieskills, zowel geschreven als gesproken. 

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels. 

VBO FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in België. 
Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt het VBO meer 
dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit de drie 
gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid is het VBO op 
zoek naar een: 

Expert sociale zaken (M/V/X) 

http://www.vbo-feb.be/
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Je hebt enkele jaren relevante ervaring. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender(-identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, 

geaardheid of handicap. 

 

Ons aanbod 

› De kans om deel uit te maken van een toonaangevende organisatie met uitstraling,  

die ruimte biedt voor zelfontplooiing. 

› Een job waar je voldoening uithaalt en waarbij geen enkele dag dezelfde is. 

› De mogelijkheid om expert ter zake te worden voor de dossiers die je behandelt. 

› Een familiale bedrijfscultuur: we werken samen maar er is ook ruimte om samen te 

lunchen, ontspannen, sporten …  

› Een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur met langetermijnperspectief en een 

mooi pakket aan extralegale voordelen. 

› Uitstekende ligging in het centrum van Brussel (op 200 meter van het Centraal Station) 

maar je krijgt ook de kans om deeltijds te telewerken. 

 

Interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Patricia Carette (HR) via pca@vbo-feb.be, of 

stuur alles op naar Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515 09 88). 

http://www.vbo-feb.be/

