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HALFTIJDS MEDEWERK(ST)ER ETNISCH-CULTURELE DIVERSITEIT                                                                                                                               

Organisaties begeleiden in hun etnisch-cultureel diversiteitsbeleid 

ORBIT zet creatief, verbindend en van onderuit in op samenwerking in interculturele diversiteit 

ORBIT zet met mensen, organisaties en overheden in op samenwerking in diversiteit, interlevensbeschouwelijke 
ontmoeting, een rechtvaardig migratiebeleid en een effectieve aanpak van racisme. ORBIT heeft ervaring en 
expertise in het ondersteunen van organisaties die hun communicatie, aanwervings-, personeelsbeleid en algemeen 
organisatiebeleid willen afstemmen op de superdiversiteit van de samenleving. 

Wat vragen wij van jou? 

 Je kunt je akkoord verklaren met de missie, waarden en doelstellingen van ORBIT vzw. 

 Je hebt ervaring in het begeleiden van organisaties op vlak van hun (etnisch-cultureel) diversiteitsbeleid. 

 Een pluspunt is het hebben van ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen 
(coachingsmethodieken, omgaan met weerstand, draagvlak voor verandering vergroten, enz.). 

 Je bent bereid vorming te geven rond interculturele communicatie.  

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

 Een meerwaarde is je ervaring in vormingswerk, beschikken over een superdivers netwerk en/of een eerder 
verblijf in het buitenland.  

Wat zijn je taken bij ORBIT? 

 Je geeft advies aan organisaties die graag meer mensen met een migratieachtergrond willen bereiken 
(thema, sprekers en deelnemers van activiteiten, leden, personeel, vrijwilligers, enz.). 

 Je stimuleert organisaties om een etnisch-cultureel diversiteitsbeleid te ontwikkelen. 

 Je stimuleert ervaringsuitwisseling tussen organisaties over hun etnisch-cultureel diversiteitsbeleid. 

 Je geeft vorming aan organisaties en maatschappelijke instellingen over interculturele communicatie. Je 
bouwt daarbij voort op de bestaande vorming “interculturele communicatie” van ORBIT.  

 Je neemt deel aan de werkgroep “kleur in de leraarskamer” die het aantal leerkrachten met een 
migratiegeschiedenis in het basis- en secundair onderwijs wil verhogen.  

 Er is ruimte voor het ontwikkelen van eigen ideeën over diversiteitswerk. 
 

Wat hebben wij u te bieden? 

 Een verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329 

 Een vergoeding woon-werkverkeer en 13de maand/eindejaarspremie 

 Een halftijdse tewerkstelling van bepaalde duur van 12 maanden, met onmiddellijke indiensttreding 

 Een ORBIT team dat werkt aan een wereld van superdiversiteit & migratie.  

 Glijdende werkuren. Af en toe is er avond - of weekendwerk. 

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. 

Geïnteresseerd of meer info? thomas@orbitvzw.be, 02 502 11 28 

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten laatste tegen 11/02/2019 naar:  ORBIT vzw Vacature - 
Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of langs e-mail: thomas@orbitvzw.be   

Geselecteerde kandidaten krijgen voor 20/02 een uitnodiging voor een gesprek. 

ORBIT vzw is erkend als sociaal-culturele beweging door de Vlaamse Overheid 

http://www.orbitvzw.be/
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