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

Change Manager
COD – v/m/x – Fr/Nl

Uw functie
Implementatie
van
change
management
strategieën
en
organisatorische
overgangsstrategieën en het bieden van ondersteuning voor nieuwe Samusocial-projecten
door te werken aan het aanwerven en de betrokkenheid van werknemers.

Uw taken omvatten de volgende aspecten :
-

CHANGE MANAGEMENT EN DE IMPLEMENTATIE ERVAN BINNEN DE VZW:
o Detecteer en analyseer de change managementbehoeften die worden veroorzaakt
door de strategie en projecten van de instelling,
o Ondersteun managers bij het plannen en implementeren van veranderingen en bij het
definiëren van corrigerende maatregelen die moeten worden genomen,
o managers voorbereiden in change management,
o Zorg voor de consistentie, coherentie en continuïteit van de change methodologie,
o Ontwikkel en voer een communicatieplan uit met de betrokken actoren,
o Meet de impact van verandering op het werk van gebruikers.

-

UITVOERING

VAN

EEN

PROJECTMANAGEMENTMETHODOLOGIE

(TRAINING,

ONDERSTEUNING, GEREEDSCHAP, INDICATOREN, ENZ.)
-

UITVOERING EN COÖRDINATIE VAN DE VERSCHILLENDE LOPENDE CHANGEPROJECTEN

-

TOEZICHT HOUDEN OP DE CHANGE BINNEN DE VZW EN METING VAN PRESTATIES

-

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE
o
o
o

Verbindende rol tussen externe ondersteuning en teams,
Coördineer interne communicatie rond huidige veranderingen om het eigendom te
vergemakkelijken,
Organiseer en rapporteer over verschillende bijeenkomsten.

Uw profiel
Vereiste kwalificaties
-

Master of gelijkwaardige ervaring,
Minimaal 5 jaar ervaring in operationeel projectmanagement.

Technische bekwaamheden…..
-

Organisatietheorie en change management is een pluspunt,
Projectmanagementtheorie is een pluspunt,
Kennis van de systemen en missies van Samusocial is een pluspunt,
Kennis van People Management,
In staat om projecten te bundelen,
In staat om te plannen en te organiseren,
Computersoftwarevaardigheden.

Menselijke vaardigheden…..
-

Gevoel voor diplomatie, communicatie, respect.

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,
 Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams in een veranderende omgeving.

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.

