
  

 

   

 

 

 
VIVO vzw is een overkoepelend initiatief van de sociale partners uit de Social Profit om deze 
sector te inspireren met tal van acties, sensibiliserende projecten en vorming. Dit om 
potentiële werknemers naar de sector toe te leiden en huidige werknemers en hun 
organisaties te versterken, met oog voor diversiteit, kansengroepen en werkbaar werk. 
www.vivosocialprofit.org  

 

 

 

VIVO wil haar team graag versterken met een: 

 

Projectbeheerder diversiteit (m/v/x) 

contract bepaalde duur aan 100% tot 31/12/2022 

 

Jouw opdracht: 

 Je bedenkt, ontwikkelt en realiseert activiteiten en producten die bijdragen aan de diversiteit binnen de social 

profitsector. Dit met de klemtoon op het bevorderen van instroom en behoud van divers personeel in social profit 

organisaties 

 Je werkt bijhorend materiaal en instrumenten uit (bv. educatief materiaal, websitepagina’s, enz.) en staat in voor 

de communicatie, actualisatie en de verspreiding ervan. Je eerste opdrachten zijn: 

o Meewerken aan de organisatie van events in het kader van het project Onbeperkt Talent voor de 

instroom van mensen met een arbeidsbeperking 

o Meewerken aan de organisatie van social profit salons als ontmoetingsplaats voor werkgevers en 

werkzoekenden met een migratieachtergrond 

 bijdragen aan het onderhoud van de website Trefpunt Odi i.v.m. cultuursensitieve zorg. 

 ontwikkelen van educatieve materialen m.b.t. non-discriminatie 

 Je werkt en denkt samen met andere VIVO-teams, o.a.  in functie van aandacht voor diversiteit in alle VIVO-

acties, de organisatie van studiedagen/vormingsinitiatieven, vertegenwoordiging in externe organisaties, enz. 

 

Jouw profiel: 

 Je bent vertrouwd met verschillende aspecten van het thema diversiteit (anti-discriminatie, diversiteitsbeleid in 

organisaties, cultuursensitieve zorg, inclusief ondernemen, …); 

 Je kent de social-profitsector of bent bereid die snel te leren kennen; 

 Je hebt een hart voor communicatie: diversiteitsacties in de kijker plaatsen, (social) media benutten, mailings 

verzorgen, events promoten … op een creatieve en heldere, doelgerichte manier: dit is helemaal jouw ding; 

 Je bent goed in organiseren. Als ervaren projectmanager kan je doelen definiëren, planningen opmaken, overleg 

met partners faciliteren, budgetten beheren, administratieve en praktische afspraken opvolgen, evalueren en 

rapporteren; 

 Je werkt zelfstandig en draagt tegelijk ook bij aan een sterke teamgeest; 

 Je neemt graag initiatieven en bent leergierig. 

 

Aanbod:  

 Je werkt  in een (h)echt, enthousiast en gedreven team; 

 Je krijgt een aantrekkelijk loon volgens barema 1.80 van het Paritair Comité 330, waarbij je tot 10 jaar relevante 

anciënniteit kan meenemen 

 Dit salaris wordt verder aangevuld met ontwikkelings- en vormingskansen, een vergoeding voor woon-
werkverkeer en maaltijdcheques 

 Je werkt in een glijdend uurrooster met mogelijkheid tot telewerken 

 Je ontvangt een vergoeding voor je woon-werkverkeer en maaltijdcheques 

 De zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer én een flexibele uurregeling halen we graag aan als 
extra troeven (zie ook www.vivosocialprofit.org/contact) 

  (1.2 km van station Brussel-Noord) 



 

Interesse? 

Ben jij de projectbeheerder die wij zoeken? Stuur dan  

 vóór 21/3 jouw motivatiebrief en CV per e-mail naar vacature@vivosocialprofit.org, t.a.v. dhr. Luc Van Waes, 

directeur VIVO vzw met in de titel de duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert: 

‘Projectbeheerder Diversiteit’.  

  

Wens je meer informatie over de functie: telefoneer dan naar 02/250.37.77.  

 

Selectieprocedure 

Na een eerste selectie op basis van de motivatiebrieven en cv’s, nodigen we kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek en 

een beperkte opdracht op 22/3 

De selectiecommissie beslist zo snel mogelijk zodat je vlug kan starten 

 

 

VIVO vertrekt vanuit de talenten en competenties van haar medewerkers 

en moedigt daarom iedereen aan om te solliciteren, 

ongeacht leeftijd, gender, migratieachtergrond, seksuele geaardheid, religie, handicap, enz. 

 

 

 
 

 


