De Algemene Centrale van ABVV, die meer dan 400.000 leden telt in meer dan 40
verschillende beroepssectoren, is de grootste arbeiderscentrale van ons land. Via haar
diensten geeft de Federale Algemene Centrale een impuls aan de werking van haar
afdelingen, beslist en coördineert zij de globale politiek van de organisatie, die ze verdedigt
bij het ABVV. De Algemene Centrale en het ABVV bieden samen een waaier van diensten
aan. Bij de gewestelijke secretariaten van de Algemene Centrale kan je terecht met alle
vragen die van ver of nabij met je job te maken hebben.
Binnen deze Algemene Centrale is de gewestelijke afdeling Brussel – Vlaams Brabant op zoek
naar:

Een bediende-propagandist voor de sector van de schoonmaak
(m/v)
Je uitdaging:
Je staat in voor de organisatie en verdere uitbouw van een syndicale werking binnen de
sector van de schoonmaak in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Concreet betekent dit dat je:
-

Met moderne (communicatie)middelen een campagne op touw zet om onze
organisatie nog bekender te maken bij de werknemers die werken in de
schoonmaak (ledenwerving).
Een actieve syndicale werking naar leden/militanten uitbouwt en dit onder
toezicht van de verantwoordelijke secretaris van de schoonmaak.
De dienstverlening kunt verzekeren voor de leden.
De nodige contacten legt met de werkgevers en de betrokken politieke instanties.

Jouw profiel en competenties:
-

Je bezit een goede basiskennis van het sociaal- en arbeidsrecht.
Je kunt op een creatieve en inspirerende wijze een groep/team motiveren.
Je bent in staat om zelfstandig te werken met inhoudelijke en organisatorische
capaciteiten.
Je hebt een gedegen kennis van de beide landstalen.
Ervaring in syndicaal werk is vanzelfsprekend een pluspunt.
Je
beheerst
de
noodzakelijke
informaticatoepassingen
(MS-Office,
internetapplicatie,…).
Je bent mobiel en bereid om ’s avonds of in het weekend te werken.
Je herkent je in de doelstellingen en waarden van het ABVV en durft deze uit te
dragen.
Je bent woonachtig in de regio.

Wij bieden:
-

Een boeiende en afwisselende job binnen een dynamisch professioneel team met
doorgroeiperspectieven.
Een voltijdse tewerkstelling met een aantrekkelijke wedde volgens de barema’s
van de Algemene Centrale ABVV.
Extra-legale voordelen.
We zorgen voor opleidingsmogelijkheden.

Je mag een gemotiveerde sollicitatiebrief vóór 30 september 2017 sturen naar René Van
Cauwenberge, voorzitter Algemene Centrale Brussel-Vlaams Brabant, te 1000 Brussel,
Watteeustraat 2-6 of via mail naar rene.vancauwenberge@accg.be

