Om onze syndicale werking verder uit te bouwen
zoekt ACV Openbare Diensten een

vast afgevaardigde voor de Politie in de
provincie Antwerpen (m/v)
Enthousiaste medewerker - halftijds (m/v)

Om de continuïteit van onze dienstverlening naar onze leden binnen de geïntegreerde politie te
verzekeren, wordt de functie van vast afgevaardigde vacant verklaard in de provincie Antwerpen
voor indiensttreding op 01/11/2017.

Takenpakket


Je staat in en werkt actief mee aan de uitbouw van de syndicale werking binnen de groep Politie in de
provincie Antwerpen in nauw overleg met je vakbondsverantwoordelijke.



Je begeleidt en motiveert een groep van militanten.



Je verzekert de opvolging binnen de diverse comités (BOC, PTC, …).



Je behartigt de individuele belangen en klachten van onze leden in overleg met je
vakbondsverantwoordelijke.



Je staat in voor een goede wisselwerking inzake doorstroming van informatie.



Je pleegt veelvuldig overleg met collega’s, militanten, andere vakorganisaties en instanties.



Je informeert en mobiliseert onze leden wanneer nodig en treedt op als stuwende kracht bij syndicale acties.

Profiel


Je bent lid van het operationeel- of het administratief en logistiek kader van Politie.



Je bent lid van het ACV en identificeert je met ACV Openbare Diensten.



Je bent vertrouwd met onze vakbondswerking.



Je beschikt over een goede kennis van de politionele structuur, zijn werking en van de voornaamste
wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het politiestatuut.



Je bent uitermate sociaal geëngageerd, klantgericht en je toont een actieve belangstelling voor
maatschappelijke thema’s.



Je bent een teamspeler, je toont zin voor initiatief en je bevordert een positieve werksfeer.



Je kan opdrachten en taken die u worden toevertrouwd uitvoeren en tot een goed einde brengen met de
werkmethoden en middelen die ter uwer beschikking worden gesteld.



Je bent discreet, integer en loyaal.

Vereisten


Ervaring met vakbondswerking is een must.



Je beschikt over een rijbewijs.



Je bent bij voorkeur woonachtig in de provincie Antwerpen.



Zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken.



Kennis van de Franse taal is een meerwaarde.



Je bent zeer flexibel, stressbestendig en beschikbaar voor de dienst.

Ons aanbod


Een gevarieerde en boeiende job in een dynamisch team



Een grote autonomie en vrijheid in handelen

Standplaats van deze job:
ACV Openbare Diensten Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 ANTWERPEN
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BELANGSTELLING VOOR DEZE VACATURE?

Mail je cv en motivatiebrief ten laatste op 1 maart 2017 naar stijn.kwanten@acv-csc.be t.a.v. Stijn Kwanten,
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel – gsm 0475/22.50.71
De sollicitatieprocedure bestaat uit:




een eerste selectie op basis van het CV en de motivatiebrief
een kennismakingsgesprek
een assessment
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