
Binnen de non-profit sector werkt IFIC aan de ontwikkeling van een analytische
functieclassificatie om functies (beroepen) te beschrijven en positioneren op een
zo objectief en neutraal mogelijke manier en om correcte loonmodellen te
ontwikkelen. De functieclassificaties worden ontwikkeld in nauwe samenwerking
met de betrokken actoren in het veld en goedgekeurd door de sociale partners. De
functieclassificaties voldoen aan de voorwaarden inzake de gelijke behandeling van
vrouwen en mannen.

In het kader van de uitvoering van nieuwe projecten, is IFIC momenteel op zoek
naar een consultant – referent project  om haar ploeg te versterken. Als sectorale
referent binnen IFIC sta je voornamelijk in voor de ontwikkeling en invoering van de
functieclassificaties binnen een paritaire omgeving (vakbonds- en
werkgeversorganisaties).

Ondersteun je op administratief, technisch en strategisch niveau de sociale partners
en begeleid je de ontwikkeling en implementatie van de IFIC-classificatie in zijn
verschillende aspecten binnen de sectoren waarvoor je verantwoordelijk voor bent;
Analyseer je de context, uitdagingen en specificiteit van de betrokken sectoren en
identificeer je de eventuele belemmeringen en risico’s.
Ontwikkel je, in overleg met de sociale partners, de adhoc implementatieprocedures
voor de betrokken sectoren conform de IFIC-methodologie, je helpt ze om te zetten
naar wetteksten (cao, protocollen) en begeleidt de operationele invoering op het
terrein (communicatie, ontwikkeling van didactisch materiaal, opmaken en ter
beschikking stellen van documentatie, FAQ, enz.);
Verzeker je de coördinatie tussen de verschillende betrokken actoren (intern en
extern) en zorg je voor de opvolging van de planning;
Zorg je voor de administratieve opvolging van de verschillende vergaderingen
(werkgroepen, stuurgroepen) en de lopende projecten;
 Neem je deel aan de beschrijvingen en weging van nieuwe sectorale functies en aan
het onderhoud van bestaande functies;
Volg je de evoluties binnen het HR-domein op om zo bij te dragen aan de ontwikkeling
van de huidige sectorale functieclassificaties die up-to-date en op maat van het terrein
zijn.
Zorg je voor de vorming van de betrokken actoren en de verschillende vragende
partijen binnen de sector, en je begeleidt ze bij elke stap van het traject;
Volg je de wetgeving en de technische ontwikkelingen met betrekking tot de praktijk
en de evolutie van de beroepen binnen de betrokken sectoren op.

Als consultant – referent project, en in nauwe samenwerking met de directie en de
teamverantwoordelijken: 

FUNCTIEBESCHRIJVING

CONSULTANT – REFERENT PROJECT 

SAINCTELETTESQUARE 13-15, 1000 BRUSSEL 
TEL : 02/540.80.58

0477684319 | RPM BRUSSEL | BE34 0013 7257 8490
info@if-ic.org - www.if-ic.org/nl

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief

voor 30/05/21 naar vacature@if-ic.org



VOORAFGAANDE WERKERVARING

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief

voor 30/05/21 naar vacature@if-ic.org

SAINCTELETTESQUARE 13-15, 1000 BRUSSEL 
TEL : 02/540.80.58

0477684319 | RPM BRUSSEL | BE34 0013 7257 8490
info@if-ic.org - www.if-ic.org/nl

Je kan projecten organiseren en je pakt de zaken aan met gezond verstand;
Je kan goed luisteren en je hebt uitstekende relationele vaardigheden;
Je komt op voor je ideeën maar je kan ook diplomatisch met anderen
omgaan;
Je hebt geen schrik om voor een publiek te spreken;
Je hebt een analytische en kritische ingesteldheid; 
Je bent zorgvuldig;
Je rapporteert op een duidelijke en gestructureerde manier; 
Je hebt zeer sterke schrijfvaardigheden;
Je bent perfect Nederlands- of Franstalig, met een zeer goede kennis van
de andere taal;
Je bent oprecht geboeid door het werk van anderen;
Je leert graag;
Je hebt affiniteit met de non-profit sector.

PROFIEL

AANBOD

Werkervaring in een HR-dienst, en meer specifiek in de zorgsector en/of
de publieke administratie;
Een werkervaring op gebied van sociaal overleg, en meer specifiek op
sectoraal, regionaal of nationaal niveau;
Een werkervaring in de ontwikkeling en/of implementatie van een
sectorale of ondernemingsfunctieclassificatie

Een voorafgaande werkervaring van minstens 5 jaar in een of meerdere van
de volgende domeinen is voor deze functie vereist:   

Voltijds contract van onbepaalde duur voor onmiddellijke inwerkingtreding
Verloningsvoorwaarden volgens het PC 330, nuttige ervaring wordt in
rekening gebracht;
Een boeiende job in een professionele omgeving;
Maaltijdcheques, laptop, en vervoerskosten worden terugbetaald;
Aangename werkomgeving en gepersonaliseerde opleiding in de IFIC-
functieclassificatie.


