
 
ORBITvzw zoekt een 

BEGELEID.ST.ER DIALOOGUITBOUW MOSLIMS-CHRISTENEN 
50% VTE - of als consultant 

 

In het kader van de werkgroep Relatieopbouw Moslims-Christenen (ROMC) wil ORBIT de relatieopbouw 
moslims-christenen in Vlaanderen en Brussel versterken. Met deze nieuwe functie willen we de activiteiten van 
ROMC kenbaar maken naar een ruimer publiek en lokale initiatieven van relatieopbouw tussen moslims-
christenen nog meer ondersteunen. 
 

Wat zijn je taken?  
 

• inhoudelijke thema’s mee voorbereiden om ze via webinars en studiedagen toegankelijk te maken 

• opleidingen en vormingen, studie- en ontmoetingsdagen voor christenen en moslims in de verschillende regio’s 

mee organiseren, in samenwerking met de Franstalige partner CIRI en andere mogelijke partners  

• de inhoudelijke werking van ROMC via website, nieuwsbrief, publicaties en sociale media communiceren 

• het ontmoetingsinitiatief met de jaarlijkse brief met felicitaties voor het einde van de ramadan mee vorm geven 

en zorgen voor vertalingen in functie van de verspreiding van de brief  

• aanspreekpunt zijn voor advies, informatie en vorming voor islamitische of christelijke feestdagen zoals bv. de 

vastenmaand, Pasen, de ramadan of het offerfeest. 

Wat is het profiel voor deze opdracht? 

• bachelor/master religiewetenschappen / wereldgodsdiensten / menswetenschappen of gelijkwaardige 

competenties door ervaring of grote interesse in het thema 

• ervaring met het sociaal-cultureel werk  

• kennis van het Frans is een pluspunt 

  

Welke kwaliteiten verwachten we? 
• persoonlijke interesse in de dialoog en in de ontmoeting moslims-christenen 

• gedreven, communicatief en sociaal vaardig 

• zelfstandig en planmatig kunnen werken 

• coördinerende, organisatorische en ICT competenties 

• bereid tot avond- en weekendwerk / een regeling rond thuiswerk is mogelijk 
 

Wij bieden wij 
• Deze halftijdse opdracht  verloopt in opdracht en in contact met de Vlaamse bisschop-referent voor 

interreligieuze dialoog, regionale afgevaardigden van de Vlaamse bisdommen en experten van de ROMC-
werkgroep. 

• Plaats van tewerkstelling is het secretariaat van ORBITvzw Brussel (nabij Brussel-Zuid Station) 

• Een verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329 /13de maand/eindejaarspremie/ 
hospitalisatieverzekering/ onkostenregeling voor woon-werkverkeer en  werkverplaatsingen. 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, religieus of levensbeschouwelijk 
toebehoren, genderidentiteit, geslacht, origine, geaardheid of handicap. 
 

Geïnteresseerd of meer info? johan@orbitvzw.be of 0474/419453  
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae tot ten laatste 21/03/2023 naar: ORBIT vzw 
Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of langs e-mail: johan@orbitvzw.be.   

 

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