
 

 

 

www.orbitvzw.be  

werft aan voor de NAPAR Coalitie 

4/5E LOGISTIEK-ADMINISTRATIEF MEDEWERK.ST.ER (1 JAAR) 

De werking van de NAPAR Coalitie ondersteunen. 

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten. Kandidaten met een 
migratieachtergrond worden aangemoedigd om te solliciteren. 

De NAPAR Coalitie (www.naparbelgium.org) is een samenwerkingsverband van 68 Franstalige en 
Nederlandstalige Belgische middenveldorganisaties. We doen belangenbehartigingswerk bij 
regeringen, parlementsleden en politieke partijen voor de aanpak van structureel racisme in België. 
In naam van de NAPAR Coalitie, zoekt ORBIT vzw, lid van de coördinatie, iemand die de NAPAR 
Coalitie kan ondersteunen op logistiek en administratief vlak. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt inzicht in wat structureel racisme is. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. 

• Je bent in staat nauwkeurig en autonoom te werken. 

• Je hebt ervaring met administratief werk, met interesse voor politiek werk. 

Wat zijn je taken voor de NAPAR Coalitie? 

• Je maakt samenvattingen van parlementaire werkzaamheden rond racisme. 

• Je maakt verslag van de vergaderingen van de NAPAR Coalitie. 

• Je helpt mee aan de praktische organisatie van onze vergaderingen, ontmoetingen met 

politici, werkgroepen of evenementen (locaties vastleggen, informatie versturen, tolken 

vinden, data vastleggen...). 

• Je helpt mee aan de vertaling van documenten (met behulp van online vertaaltools). 

• Je zorgt voor de administratieve verwelkoming van nieuwe leden (procedure uitleggen, 

documenten doorsturen, mailadressen toevoegen aan de databank…). 

• Je werkt mee aan een grotere betrokkenheid van de leden en aan de bekendmaking van de 

NAPAR Coalitie bij nieuwe groepen. 

• Je ondersteunt de communicatie van de NAPAR Coalitie (sociale media, eventuele 

campagnes, contacten leggen met media, nalezen van opiniestukken). 

 
Wat hebben wij je te bieden? 

• Een 4/5e tewerkstelling van 15/12/2022 tot 14/12/2023 (Barema B1B Paritair Comité 329).  

• Een vergoeding woon-werkverkeer/13de maand/eindejaarspremie/bijdrage aan de 
hospitalisatieverzekering  

• Standplaats bij ORBIT vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. 

• Ondersteuning van de coördinatie van de NAPAR Coalitie en van het ORBIT team. 

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

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae tot en met 16/11/2022 naar:  thomas@orbitvzw.be of 
ORBIT vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel.  

Geselecteerde kandidaten krijgen ten laatste op 23/11 een uitnodiging voor een gesprek. 

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