De Fietsambassade Gent zoekt een coördinator HR en sociale
economie
Pionier in fietsplezier, daar staan wij voor. En dit dankzij ons team van 80 collega’s, inclusief personen in een
traject van tijdelijke sociale tewerkstelling. Ben jij de geknipte persoon om het HR-beleid van De
Fietsambassade Gent verder op de sporen zetten? Breng jij onze organisatie op een hoger echelon op het vlak
van sociale tewerkstelling en leid jij de in- en uitstroom van medewerkers in goede banen? Dan ben je bij ons
aan het juiste adres!
De Fietsambassade Gent faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een
herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Samen met onze partners bouwen
we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag in te zetten op fietsverhuur,
fietsherstel en fietsparken in Gent, mét sociale tewerkstelling. Maar ook het stimuleren van de Gentse
fietscultuur of het opzetten van innovatieve projecten behoren tot onze corebusiness.
De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht
door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Luca School of Arts, Odisee
en HoGent.

Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een coördinator HR en sociale economie.

Jouw taken
-

-

-

Je bent vertrouwd met ins en outs van de sociale economie. Binnen deze sector in beweging, bepaal je
mee de positie van De Fietsambassade. Je hebt oog voor opportuniteiten en zorgt dat de organisatie
anticipeert op evoluties.
Je stippelt het beleid uit voor tijdelijke sociale tewerkstelling binnen De Fietsambassade: je bent op de
hoogte van de wetgeving, je zorgt voor de nodige structuren en efficiënte begeleiding van jobcoaches,
teamcoaches en medewerkers op de werkvloer, je bouwt het proces van in-, uit- en doorstroom van
(tijdelijke) medewerkers verder uit.
Je stelt het bredere strategische HR-beleid van De Fietsambassade mee op en neemt de leiding over de
operationele vertaling ervan op korte, middellange en lange termijn.
Je bouwt partnerships uit met bedrijven uit het normaal economisch circuit en zorgt voor doorstroom van
onze tijdelijke medewerkers bij die bedrijven
Je leidt het personeelsteam, bestaande uit de HR-collega’s en jobcoaches (= 4 collega’s)
Je staat in voor de verdeling van taken, het bepalen van prioriteiten in nauw overleg met de overige
coördinatoren.
Je vertegenwoordigt de organisatie extern op het vlak van HR en sociale tewerkstelling
Je draagt budgetverantwoordelijkheid.

Profiel en competenties
-

Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring als HR-verantwoordelijke en/of verantwoordelijke sociale
economie.
Je hebt een opleiding ‘management in de sociale economie’, ‘human resources management’ of
gelijkwaardig door ervaring.
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-

Je bent een peoplemanager en kunt medewerkers coachen met oog voor hun sterktes en
zwaktes. Ervaring in leidinggeven is een pluspunt
Je bent gebeten door HR en sociale economie in al haar aspecten, inclusief het wetgevend kader
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
Je werkt zowel klant- als resultaatsgericht.
Je denkt conceptueel en vertaalt dit in een planmatige en georganiseerde aanpak op uitvoeringsniveau.
Je bent een bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie.
Je bent organisatorisch sterk.
Je bent inventief en hebt frisse vernieuwende ideeën.
Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard. Je werkt resultaatgericht.
Je bent flexibel ingesteld.
Je hebt een groot probleemoplossend vermogen.
Affiniteit met duurzame mobiliteit en meer specifiek fietsen is een pluspunt.

Loon- en arbeidsvoorwaarden
-

Voltijdse (of 4/5de) aanstelling van onbepaalde duur
Verloning op schaalniveau A1-A3 met inachtneming relevante anciënniteit (bruto maandloon bij 3 jaar
anciënniteit 3.420,91€)
Maaltijdcheques, fietsvergoeding of woon-werkfiets, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof
Je bent bereid om sporadisch avond- en weekendwerk te verrichten

Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 05/04/2020
Selectieprocedure
1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
2. Schriftelijke proef met mondelinge toelichting op 27/04/2020
3. Sollicitatiegesprek op 11/05/2020 of 12/05/2020

Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent
Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Jan Vanhee (via
jan.vanhee@stad.gent).

De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of
nationaliteit.
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