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Vacature projectverantwoordelijke (M/V/X)  

50% - bepaalde duur (t.e.m. 31 december 2021) – onmiddellijke indiensttreding  

1. Context  

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).  
 
We werken 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.  
 
Voor twee nieuwe projecten rond ondernemende studenten en jong-afgestudeerden zijn we op zoek naar 
een projectverantwoordelijke. 

2. Inhoud van de functie  

Je plant, organiseert en coördineert alle activiteiten die vallen binnen het project ‘Afgestudeerd, wat nu?’. 
Het doel van dit project is om jong-afgestudeerden te begeleiden bij de start van hun werkend leven, op 
alle mogelijke domeinen: wonen, leven, ontspannen en werken. In samenwerking met relevante partners 
werk je toe naar een evenement op maat van deze doelgroep.  
 
Daarnaast maak je werk van een tweede nieuw project: ‘ondernemende studenten’. Het doel van dit 
project is om student-ondernemers te ondersteunen in hun activiteiten. Je onderzoekt welk aanbod 
hierrond reeds bestaat in Brussel en hoe dit kan aangevuld en versterkt worden.  
 
Je houdt zelf zicht op de tijdslijn en je verliest het breder kader niet uit het oog. Je bent het 
aanspreekpunt voor deze projecten en je zorgt voor een vlot verloop. 
 
Op communicatief gebied zorg je ervoor dat het project op de juiste manier naar buiten wordt gebracht. 
Dit in nauwe samenwerking met team communicatie & events bij Brik.  
 
Dit is een nieuwe functie, voor één projectjaar. Daarbij kan je zelfstandig vorm geven aan je eigen job, 
zie je uitdagingen, anticipeer je hier op en ben je resultaatsgericht. Je beheert je eigen administratie voor 
dit project. 

3. Profiel  

Vereisten 

‐ Je hebt een diploma hoger onderwijs en/of ervaring in projectmatig werk.  
‐ Je werkt zelfstandig, zonder het teamverband uit het oog te verliezen. 
‐ Je bent flexibel en bent een organisatietalent, zowel praktisch als administratief. 
‐ Je hebt een open en communicatieve houding, kan goed met mensen omgaan en bent diplomatisch. 
‐ Je kan vlot spreken en schrijven in het Nederlands. Je kan je voldoende mondeling uitdrukken in het 

Frans (tweetalige context Brussel).  
‐ Je hebt kennis en/of ervaring met financieel beheer binnen projecten.  
‐ Je hebt een “hands-on” -mentaliteit, waarbij je problemen zelfstandig kan oplossen.  
‐ Je woont bij voorkeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en je kan je vlot verplaatsen met het 

openbaar vervoer of met de fiets. 
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Pluspunten 

‐ Kennis van het hoger onderwijs 
‐ Kennis van de Brusselse context op vlak van ondernemen 

4. Wat biedt Brik?  

‐ Een deeltijdse tewerkstelling (19u/week) voor één projectjaar (uiterlijk tot en met 31 december 2021) 
met een aantrekkelijk verloningspakket (met eindejaarspremie) en extralegale voordelen: 
- 100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets) 
- Maaltijdcheques 
- Hospitalisatieverzekering 
- Gsm-toestel en -abonnement  

‐ Werken in een jong en dynamisch team op een toplocatie in het hart van Brussel.  
‐ Brik faciliteert thuiswerk en stimuleert permanente opleiding en vervolmaking.  

5. Kandideren? 

Zend cv en motivatiebrief ten laatste op 7 februari 2021 naar vacature@brik.be t.a.v. Dhr. Peter Van 
Eetvelde – verantwoordelijke communicatie & events. Cv’s zonder motivatiebrief zijn niet ontvankelijk. 
 
Licht in je motivatiebrief toe waarom je profiel matcht met deze vacature. Als er werkpunten zijn waarop 
je te kort schiet, mag dat aan bod komen – we appreciëren dat je een eerlijk beeld geeft van jezelf.  
 
Alles wat je wil weten over Brik vind je op brik.be. 


