
 

 
  
 

Vacature 

Brik – Student in Brussel vzw is een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, 

LUCA - School of Arts en de KU Leuven campussen Brussel). Met de steun van de Vlaamse Overheid 

werken we aan de promotie van Brussel als aantrekkelijke leef- en studentenstad en behartigen de 

belangen van het hoger onderwijs in onze hoofdstad. Aan de studenten bieden we een brede waaier aan 

diensten: informatie, huisvesting, mobiliteit, evenementen en zoveel meer. Alles wat je wil weten over 

Brik vind je op brik.be.  

 

Brik zoekt voor indiensttreding vanaf het 2de trimester 2019 een 

Directeur 

Onze toekomstige directeur 

‐ Staat in voor de algemene leiding van de organisatie 

‐ Werkt in nauw overleg met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 

‐ Zorgt voor permanente afstemming tussen het team en het Beheerscomité + de Raad van bestuur 

‐ Is een people manager die besluitvaardig kan sturen en de motivatie warm houdt 

‐ Draagt belangrijke financiële verantwoordelijkheden en bevoegdheden en is 100% integer 

Profielvereisten 

‐ Ervaring in het leiden van een middelgroot team (+/- 20 personen) en van een middelgrote 

organisatie (in de vzw-wetgeving “grote vzw”) 

‐ Niveau bachelor: minstens 5 jaar 

‐ Niveau master: minstens 3 jaar 

‐ Kennis van en ervaring met financieel beheer en budgettering 

‐ Overtuigend onderhandelaar met diverse actoren, in zowel publieke als private context (ervaring in 

samenwerking met de overheid strekt tot aanbeveling) 

‐ Sterke communicatieskills, zowel gesproken als geschreven 

‐ Onberispelijk Nederlands, uitstekend Frans mondeling (tweetalige context Brussel) en vloeiend Engels 

mondeling 

‐ Kennis van de werking en de wetgeving van een vzw 

‐ Kennis van sociale wetgeving en personeelsadministratie 

‐ Beschikbaar voor een voltijdse tewerkstelling en bereid om occasioneel ’s avonds of in het weekend te 

werken 

Pluspunten 

‐ Kennis van en ervaring met het hoger onderwijs 

‐ Ervaring met communicatie en campagnevoeren 

‐ Affiniteit met Brussel en bij voorkeur er wonen 

 

Wat biedt Brik? 

‐ Werken in een jong en dynamisch team op een toplocatie in het hart van Brussel. 

‐ Een voltijdse tewerkstelling (38u/week) met een aantrekkelijk verloningspakket (niveau directeur) en 

extralegale voordelen: 

‐ 100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets) 

‐ Maaltijdcheques 

‐ Hospitalisatieverzekering 

‐ Gsm-toestel en -abonnement 

‐ Brik faciliteert thuiswerk en stimuleert permanente opleiding en vervolmaking. 

 

Kandideren? 

Zend CV en motivatiebrief naar vacature@brik.be t.a.v. de heer Bert Anciaux – Voorzitter 

- ten laatste op 22 april 2019. CV’s zonder motivatiebrief zijn niet ontvankelijk. 
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