VLEVA zoekt een liaisonofficer (deadline: 10 december 2018)
Zit organiseren en presenteren jou in het bloed? Ben je thuis in de
besluitvormingsprocedures op Europees, regionaal en lokaal niveau? Wil jij alles weten
over de brexit en krijg je het spontaan warm bij de begrippen ‘stedelijke ontwikkeling’ en
‘REFIT’? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken. Want VLEVA werft een voltijdse
liaisonofficer aan voor onbepaalde duur.
Jouw thema’s: betere regelgeving, economisch bestuur en regionale ontwikkeling.
Word EU-expert, organisator en matchmaker in één
Hoe ziet jouw week als VLEVA-liaisonofficer eruit?
●

Je gaat op zoek naar nieuwe beleidsinitiatieven, relevante evenementen en
Europese subsidies voor jouw thema’s en leden.

●

Je vertaalt, hertaalt en publiceert nieuws op de VLEVA-website. Zo informeer je
overheden en het middenveld over wat er leeft in Europa. Je goochelt met
Europees jargon zodat de boodschap kristalhelder wordt.

●

Je zorgt ervoor dat VLEVA-leden hun Europese belangen optimaal behartigen.
Anders gezegd: je weet wie het dossier binnen de EU-instellingen beheert,
wanneer de tijd rijp is om te lobbyen en wie interessante bondgenoten zijn.

●

Je gaat - samen met leden en partners - na of en hoe hun lokale afdelingen en
leden nog beter (Europees) geïnformeerd/ondersteund kunnen worden.

●

Je overlegt vaak met de Vlaamse overheid en de VLEVA-leden om te weten wat er
leeft en wat de behoeften zijn. Met de Vlaamse Afvaardiging bij de EU werk je
nauw samen.

●

Je organiseert informatiebijeenkomsten, workshops en netwerkevenementen. Je
geeft presentaties en beantwoordt vragen.

●

Je neemt deel aan infosessies, conferenties en netwerkbijeenkomsten. Op
Europese netwerkvergaderingen krijg je informatie en leer je over buitenlandse
best practices.

●

Je brengt mensen samen: Vlamingen met experts uit de Commissie, Vlamingen
met expats of Vlamingen binnen de Europese instellingen. Kortom: iedereen met
iedereen.

Toon wat je in huis hebt
Wat verwachten we van jou?
●

Je hebt een masterdiploma mét een Europese link of een jarenlange ervaring.

●

Je hebt, bij voorkeur, ervaring met een of meer van deze thema’s: betere
regelgeving, economisch bestuur en regionale ontwikkeling.

●

Je spreekt Nederlands, Engels en Frans. En je schrijft heldere teksten in het
Nederlands en het Engels.

En wat biedt VLEVA mij?
We bieden jou:
●

een kleine en gedreven ploeg collega’s die er helemaal voor gaat;

●

een aantrekkelijk loon;

●

een laptop en een smartphone;

●

gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;

●

maaltijdcheques;

●

een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.

Over ons
Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) werkt als brug tussen Europa en
Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa
belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.
VLEVA filtert en analyseert Europese beleidsactualiteit en ondersteunt lobbyactiviteiten,
zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terechtkomt. We
doen hiervoor een beroep op een breed netwerk van contactpersonen binnen Vlaanderen
en bij Europese instellingen en organisaties.

Om zoveel mogelijk Vlamingen te betrekken bij wat er in Europa leeft, zet VLEVA, samen
met leden en partners, tal van (lokale) acties op poten.
Meer weten? http://www.vleva.eu/over-vleva
Solliciteer tot 10 december 2018
Interesse? Stuur jouw cv en motivatiebrief uiterlijk op maandag 10 december 2018 naar
Kelly Digneffe (kelly.digneffe@vleva.eu - T 02 737 14 41). Ook met je vragen kun je bij
haar terecht.

