Vacature bij het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw (Europees Sociaal Fonds)
De vzw ESF-Agentschap Vlaanderen fungeert als partner voor het Europees Sociaal Fonds
Vlaanderen. Dit fonds wordt beheerd door het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling ESF
& Duurzaam Ondernemen.
Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken
en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of
begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming
werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk
kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap
worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en
transnationaal te werken.
Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de
veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse
overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies
- onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te
geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.
Wij zijn dringend op zoek naar projectbeheerders voor de aanleg van een wervingsreserve.
Deze functie wordt uitgevoerd binnen het Departement Werk en Sociale Economie dat instaat voor
beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging en de handhaving (inspectie) van
het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking
van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector
en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen
en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.

Functie
Projectbeheerder

Functieomschrijving
Vanuit uw functie als projectbeheerder bent u verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige
afhandeling van uw toegewezen project. U bent daarvoor aanspreekpunt voor de projectpromotor.
De gedetailleerde functiebeschrijving is terug te vinden in bijlage.

Profielomschrijving
U heeft een bachelor- of een masterdiploma. Affiniteit met gegevensverwerking is een vereiste.
Affiniteit met het Vlaamse en Europese arbeidsmarktbeleid strekt tot aanbeveling. U bent flexibel
ingesteld en een teamspeler die tegelijkertijd ook zelfstandig kan werken.

Aanbod
Het ESF-Agentschap geeft u de kans om aan deze functie op een persoonlijke wijze inhoud te geven.
De geboden uitdagingen en verantwoordelijkheden laten u toe uw expertise uit te diepen binnen een
gemotiveerd team. U krijgt een contract van bepaalde duur met een salaris volgens de
overheidsbarema’s (B111 of A111) voor een periode tem november 2023.
U geniet tal van voordelen:
-

20 vakantiedagen en 15 extra legale vakantiedagen conform regeling Vlaamse Overheid;
glijdende werkuren;
maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag;
gratis woon-werkverkeer voor wie met het openbaar vervoer reist;
fietsvergoeding;
gratis hospitalisatieverzekering.

Selectieprocedure
De selectieprocedure omvat enerzijds een cv-screening en anderzijds een schriftelijke proef en een
jurygesprek tussen 5 en 7 mei 2021.

Werkadres

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel

Contact
Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar Tine Polfliet via tine.polfliet@vlaanderen.be.
Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van uw kandidatuur.
Solliciteren tot en met 19/04/2021 (uiterste sollicitatiedatum)
Startdatum: zo snel mogelijk

