Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele
begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om
internationale bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een
mandaat van het Gewest voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om
internationale bescherming hebben gevraagd.

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van
uw werkgever en wenst u onze teams te komen versterken?

Samusocial zoekt een

Recruitment & Training manager
CDI – f/m/x – Fr/Nl

Uw functie
-

U legt verantwoording af aan de directeur HR,
U bepaalt en verdedigt het wervings- en opleidingsbeleid in samenwerking met het
management,
U stelt een beleid inzake evaluatie en ontwikkeling van vaardigheden voor, aangepast aan de
behoeften van de instelling, en werkt dit uit,
U coördineert en controleert actief de aanwervings- en opleidingstaken,
U ondersteunt de teamleiders bij de implementatie van uw perimeterbeleid,
U bepaalt de implementatie van on-en offboardingprocessen en zorgt voor de follow-up
ervan.

Uw taken omvatten de volgende aspecten :
-

U analyseert de behoeften en vertaalt deze concreet naar nieuwe processen en projecten
U beheert de relaties met HR-leveranciers (interim, HRMS, ...)
U zorgt voor budgettaire follow-up van aanwervingen en opleidingen
U vertegenwoordigt en bezielt het imago van de instelling als werkgever
U organiseert en leidt werkgroepen
U stelt prestatie-indicatoren op en valideert deze

Uw profiel
Technische bekwaamheden…..
-

U hebt een Master in Human Resources, Rechten, Psychologie, Wetenschappen of
gelijkwaardige ervaring,
U kunt bogen op een overtuigende ervaring op het gebied van werving, training en
persoonlijke ontwikkeling,
U kent de Belgische arbeidsrechtelijke regels in uw domein,
U beheerst vlot de toepassingen van het Office-pakket en de digitale tools schrikken u
niet af,
U spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Menselijke vaardigheden…..
-

U bent zelfstandig, hebt zin voor initiatief en bent proactief,
U bent in staat om samen te werken in een snel veranderende omgeving en u kunt flexibel
zijn,
U bent oplossingsgericht en van nature geneigd om positieve feedback te geven,
U beschikt over goede pedagogische vaardigheden en bent een geboren communicator
(naar kopers en operationele teams),
U beschikt over een groot luistervermogen en schept makkelijk een vertrouwensband,
U ontwikkelt een groot gevoel voor organisatie en anticipatie,
U kent de non-profit sector en hebt een uitgesproken interesse in humanitaire, sociale
kwesties en in de daklozenproblematiek.

Ons voorstel
-

Een contract van onbepaalde duur in een menselijk geëngageerde en snel veranderende
omgeving,
Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02,
Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer,
Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk,
Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams.

Geïnteresseerd?
Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial !
Stuur uw curriculum vitae en uw beschikbaarheid naar het volgende adres:
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens)
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst,
geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen.
Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Hiervoor nodigen we
aanvragers van harte uit om ons hun noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen.

