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2019.05.02 

VACATURE 

Administratief medewerker (4/5de) 
Secretariaat 

  

1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE  

De administratief medewerker (M/V/X) werkt nauw samen met de zakelijk directeur en ondersteunt haar in de 

uitvoering van haar taken. Hij/zij ondersteunt eveneens de stafmedewerkers in hun operationele werk, meer spe-

cifiek bij de voorbereiding en uitvoering van hun projecten en activiteiten.  

Het gaat om een vervangingscontract, met een 4/5de tewerkstelling, voor onmiddellijke indiensttreding. 

2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De administratief medewerker werkt onder directe leiding van de zakelijk directeur. 

Hij/zij werkt intensief samen met de andere medewerkers van het secretariaat.  

3. WAT DOET SAM? 

We zetten ons in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. We ondersteunen daarvoor 

praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers om antwoorden te vinden op welzijnsproblemen en 

sociale uitsluiting. Onze stafmedewerkers zetten in op kennisdeling, organiseren leeractiviteiten of werken 

aan model- en praktijkontwikkeling, beleidsgerichte en sensibiliserende acties. 

Onze administratieve ploeg is de spil in de dagelijkse werking. Voor die ploeg zoeken we een nieuwe col-

lega. 

4. WAT GA JIJ BIJ SAM DOEN? 

Je maakt deel uit van de administratieve ploeg.  

Je bent mee verantwoordelijk voor het telefonisch en digitaal onthaal en de algemene administratie.  

Je ondersteunt stafmedewerkers logistiek én administratief en staat hen bij met raad en daad.  

Je staat mee in voor de organisatie en administratieve afhandeling van leeractiviteiten. 

Je ondersteunt de zakelijk directeur in haar werkzaamheden.  

5. WAT HEB JE IN JE MARS? 

Je hebt een bachelorsdiploma in een administratieve richting of je kan aantonen dat je op een andere 

manier de nodige competenties hebt verworven. 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling, en overtuigingskracht. 

Je hebt noties van Frans en Engels 

Je kan goed overweg met de gangbare Office-365 toepassingen (Word, Excel, OneNote, Sharepoint). 

Je bent goed in het scheppen van orde en toch flexibel ingesteld. 
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Je staat stevig in je schoenen. 

Ervaring in projectadministratie is meegenomen. Ook het kunnen (mee)organiseren van grote en kleine 

evenementen is een pluspunt. Goede verslaggeving is een pluspunt. 

Bij SAM zijn kwaliteiten belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst en 

nationaliteit.  

6. WAT BIEDEN WIJ? 

We bieden je een boeiende en afwisselende job in een klein, enthousiast en gedreven team.  

Je werkt 30 uur per week.  

Je arbeidsplaatsen zijn Brussel (hoofdzakelijk) en Antwerpen (maximaal 1 dag per week). 

We verlonen je op niveau A1 van het PC329.01 (administratief verantwoordelijke). We nemen relevante 

anciënniteit mee (maximaal 5 jaar). 

We vullen je loon aan met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen en oplei-

dings- en vormingsmogelijkheden.  

Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer nemen wij helemaal voor onze rekening.  

7. SOLLICITEREN. 

Zin om te solliciteren?  

Bezorg voor 27 mei een motivatiebrief en curriculum vitae aan solliciteren@samvzw.be. Ten laatste 

maandagmorgen 3 juni laten we weten of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek dat plaatsheeft op 

6 juni.  

Start tewerkstelling: zo snel als mogelijk. 

 

 

Meer informatie? 

Heb je nog vragen over deze functie? Meer informatie kan je opvragen bij inne.vandeven@samvzw.be. 

 

— 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 323 bus 2 — 1030 Brussel 

info@samvzw.be — samvzw.be  
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