
 

werft aan  

DEELTIJDSE MEDEWERK.ST.ER VERBINDENDE COMMUNICATIE OVER MIGRATIE (M/V/X)  

ORBIT vzw is bondgenoot van mensen, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. 
ORBIT zet in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en 
een effectieve aanpak van racisme. ORBIT werkt in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
ORBIT doet dit met constructieve interventies, acties en campagnes, vorming en publicaties, debat en lobbywerk.  

ORBIT vzw wenst haar team voor 1 jaar te versterken met een medewerk.st.er voor de uitvoering van een project 
dat een nieuw en verbindend narratief over migratie en superdiversiteit beoogt. Het project kadert in ‘Other Talk’, 
een ruimere aanpak van het middenveld om negatieve polarisatie in Vlaanderen te keren. Het project kreeg de 
naam: Een ander narratief over migratie en superdiversiteit | een weg naar nieuwe solidariteit. 

ORBITvzw gaat voor dit project een structurele samenwerking aan met Broederlijk Delen en Welzijnsschakels, 
twee middenveldorganisaties met een groot bereik in Vlaanderen.  

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

Wat zijn je taken? 

• Je werkt als procesbegeleider en -verantwoordelijke aan een veranderingsproces, samen met twee 
deeltijdse medewerkers van Broederlijk Delen en Welzijnsschakels 

• Samen vormen jullie een team om met verschillende methodieken, in dialoog met alle geledingen van de 
organisaties, nieuwe keuzes te maken in de geschreven, gesproken en verbeelde communicatie 

• Je bent medeverantwoordelijk om de projectresultaten te integreren in het organisatiebeleid van ORBIT en 
de partnerorganisaties 

• Je gaat in wisselwerking met collega’s van andere middenveldorganisaties van het project Other Talk 

Wat is jouw profiel?  

• Je kan je vinden in de ORBIT missie en doelstellingen, en de werkdoelen van dit project 

• Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen 

• Je staat open voor vernieuwende inzichten en methodes om het doel van het project te realiseren 

• Je bent flexibel in het werken met verschillende doelgroepen 

• Je kan autonoom werken en bent een teamspeler 

Wat zijn de contractuele voorwaarden? 

• 3/5 tewerkstelling van bepaalde duur/verloning loonschaal B1B Paritair Comité 329 sociaal-cultureel werk 

• een vergoeding woon-werkverkeer, 13de maand/eindejaarspremie en bijdrage in hospitalisatieverzekering 

• een hoofdwerkplaats bij ORBIT nationaal (Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel, op 10 minuten wandelen 
van het NMBS-station Brussel-Zuid) 

• glijdende werkuren en thuiswerkregeling 

Geïnteresseerd of meer info? didier@orbitvzw.be, 02 502 11 28. Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten 
laatste tegen 30/09/2021 naar:  ORBIT vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of langs e-mail: 
didier@orbitvzw.be .  

ORBITvzw is erkend als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse Overheid                                  

https://11.be/other-talk-migration
https://broederlijkdelen.be/nl/
https://welzijnsschakels.be/
https://www.sociare.be/kennisbank329/loon-en-kostenvergoedingen/loon/uitgebreide-informatie/toelichting-huidige-loonbaremas-ge%C3%AFndexeerd-op-01102018/
mailto:didier@orbitvzw.be

