Vacature medewerker onderzoek & kennis (M/V/X)
100% - onbepaalde duur – 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 de structurele uitbouw en ondersteuning van haar werking zet Brik een nieuwe functie op, met als
doel de structurele en thematische opbouw van data en kennis.

2.

Inhoud van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het nieuwe luik ‘kenniscentrum Brik’, binnen de cel algemeen beheer. Dit
houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de structurele opbouw van dit nieuwe domein binnen Brik. Je
gaat aan de slag om huidige en nieuwe kennis te verzamelen, beschikbaar en begrijpbaar te maken in
een werkbaar systeem. Binnen afgebakende kennisgebieden werk je verder aan thematische diepgang,
via eigen of extern gevoerd onderzoek, waarvan je de resultaten opnieuw beschikbaar stelt.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3.

Je gaat op zoek naar en verzamelt systematisch relevante en beschikbare kennis en data omtrent het
hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Je verbindt beschikbare rapporten met elkaar en werkt deze om tot begrijpbare en bruikbare nota’s.
Je zet zelf relevant en eventueel aanvullend onderzoek op, binnen de kennisgebieden van Brik.
Je werkt een eigen plan uit om een intern werkbaar systeem op te zetten voor het nieuwe luik
‘kenniscentrum’ Brik
Je toetst je voortgang af bij verantwoordelijken en collega’s, en stemt deze af in functie van de
behoeftes binnen de organisatie.
Je kan vanuit je rol relevant en bruikbaar advies geven aan collega’s en/of bestuursorganen

Profiel

Je hebt een uitstekend analytisch vermogen, werkt procesgericht en hebt voldoende inzicht om je proces
zelfstandig op de rit te houden om uitstekende tussentijdse en definitieve resultaten te bekomen. Je bent
waakzaam voor mogelijke problemen en probeert daar zo goed mogelijk op te anticiperen.
Communiceren doe je helder en gericht.
Vereisten
‐ Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur een master, waarbij zelfstandig onderzoek voeren
een belangrijk onderdeel is van je opleiding.
‐ Je werkt zelfstandig, maar bent daarnaast een teamplayer, waarbij je open staat voor feedback.
‐ Je vindt vlot je weg in het kluwen van beschikbare kennis, zowel online als offline.
‐ Je kan complexe kennis verwerken en omzetten naar heldere en begrijpbare nota’s, eventueel
aangevuld met degelijk advies.
‐ Je kan zelfstandig een proces ontwikkelen van A tot Z, met een bijhorend budget.
‐ Je bent stressbestendig en kan deadlines halen, ook als ze snel veranderen.
‐ Je kan degelijk plannen en opvolgen, waarbij je punctueel te werk gaat.
‐ Nederlands is de werktaal maar je kan ook behoorlijk communiceren in het Frans en het Engels.
‐ MS Office zit in je vingers.
‐ Je woont bij voorkeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Pluspunten
‐ Ervaring met de wet op de overheidsopdrachten en/of het opmaken van bestekken.

4.

Wat biedt Brik?

Een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur. Dit volgens bediendencontract met een aantrekkelijk
verloningspakket (met eindejaarspremie) en extralegale voordelen:
‐
‐
‐
‐

100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets)
Maaltijdcheques
Hospitalisatieverzekering
Gsm-toestel en -abonnement

Brik – Student in Brussel vzw investeert actief in haar medewerkers en biedt kansen om je competenties
verder te verdiepen en uit te breiden. Er zijn diverse mogelijkheden om bijkomende opleidingen te
volgen.

5.

Kandideren?

Zend cv en motivatiebrief ten laatste op 14 januari 2022 naar vacature@brik.be t.a.v. Dhr. Jurgen Ral
- directeur. 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.
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