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Vacature en functieomschrijving 

Acties Evenementen Campagnes (4/5de) 
 

Voorstelling van de vzw Fietsersbond 
  

De Fietsersbond is een vzw die in 1995 opgericht werd en in Brussel gevestigd is. De Fietsersbond is 

een onafhankelijke ledenvereniging die van de fiets een vanzelfsprekende keuze wilt maken. Op die 

manier gebruiken meer mensen de fiets en dragen wij bij tot een betere omgeving. 

 

De Fietsersbond heeft voornamelijk drie werkdomeinen:  

1. BELANGENBEHARTIGING (lobbying): wij zijn op alle beleidsniveaus aanwezig (gemeenten, 

provincies, gewesten, federaal en Europees).
1
  

2. DIENSTVERLENING: Bike to Work (biketowork.be) en de fietsaudits a.d.h.v. de Meetfiets. 

3. LOKALE WERKING: wij berusten op een hecht netwerk van 90+ lokale afdelingen en zijn in 

125 gemeenten aanwezig. Het lokale werk wordt dankzij de inzet van 500+ vrijwillige 

medewerkers waar gemaakt. Het algemeen secretariaat zorgt voor ondersteuning aan de 

lokale afdelingen en de vrijwilligers. 

 

Deze 3 werkdomeinen worden ondersteund door de ALGEMENE DIENSTEN (communicatie, 

ledenservice, acties/events/campagnes en directie). In 2018, bestaat het algemeen secretariaat uit 

12 vaste mankrachten (9,3 VTE).  

 

Jouw plaats binnen de organisatie 
 

Jouw hiërarchische overste is de algemeen directeur. Je werkt evenwel zelfstandig en pleegt 

regelmatig overleg met alle teamleden. Dit is geen nieuwe functie. 

  

                                                 

 
1
 In Brussel en op het Federale niveau, werken wij nauw samen met onze Franstalige tegenhanger 

GRACQ, een vzw die tevens in Brussel gevestigd is. Op Europees niveau, werken wij met ECF, 
European Cyclists’ Federation. 
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Doel van de functie: Acties, evenementen en campagnes uitwerken 
 

Takenpakket (welke werkzaamheden verricht je in jouw functie) 
 

 Je beheert de jaarlijkse campagneplanning: wat doen wij wanneer? 

 Je coördineert de voorbereiding en de uitvoering van acties, evenementen en campagnes 

(planning, productie, budget, communicatie) 

 Je schat in waarover, waar en wanneer de Fietsersbond zelf of in samenwerking met andere 

organisatie(s), een actie, een evenement of een campagne moet organiseren. 

 Je bepaalt mee de doelstelling(en), de boodschap(pen), de doelgroep(en) en de return van 

iedere actie/event/campagne. 

 Je ontwikkelt (sleutel-op-de-deur) actieconcepten en campagnes en werkt deze uit.  

 Je begeleidt medewerkers en vrijwilligers die bij de acties betrokken zijn. 

 Je denkt mee aan de communicatielijn van actie(s) en evenement(en) (in samenspraak 

met onze communicatiemedewerker). 

 Je regelt de praktische organisatie van interne en externe vormingen. 

 Je draagt zorg voor de productie en het beheer van actiematerialen. 

 

Jaarlijkse output (meetbaar leverbaar materiaal) 
 

 2 jaarlijkse acties die een nationale weerslag hebben. 

 Organisatie en/of ondersteuning van de campagne(s) en/of evenement(en) i.s.m. het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit (www.duurzame-mobiliteit.be). 

 Projecten waarvoor de Fietsersbond een projectsubsidie heeft ontvangen, opvolgen. 

 Samen met de collega Lokale werking, meehelpen vormingen en de jaarlijkse Ledendag van 

de Fietsersbond organiseren (i.s.m. de beleidsmedewerker(s), die instaan voor de inhoud) 

 Ad hoc beleidscafé’s, uitwisselingsmomenten, e.d. organiseren (i.s.m. de 

beleidsmedewerker(s), die instaan voor de inhoud) 

 

Competenties (wat heb je van jezelf nodig om de functie te kunnen 

vervullen) 
 

Evenementen organiseren, actie(s) en campagne(s) voeren 

 Je hebt ervaring in het organiseren van acties en evenementen: van concept tot 

rapportage. 

 Je kunt groepen vrijwilligers leiden en motiveren. 

 Je legt uit a.d.h.v. de meest gepaste taal en middelen. 

 Je beheert een budget en houd je eraan. 

 

Communicatief  

 Je denkt mee over de communicatielijn van acties en campagnes. 

 Je beschikt over goede schriftelijke en uitstekende mondelinge vaardigheden. 

 Je staat mensen graag te woord, op een vriendelijke en constructieve manier. 

 Je kan een presentatie verzorgen. 
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Creativiteit 

 Je past eigentijdse en creatieve methodieken toe. 

 Je anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en formuleert werkbare oplossingen. 

 Je kan een vertaalslag maken in beeld en taal zodat de boodschap aankomt bij de 

doelgroep. 

 Een probleem is altijd een opportuniteit om een oplossing te bedenken. 

 

Technische competenties 
 

 Kunnen werken met MS Officeprogramma’s en Cloud based diensten (Google) 

 Ervaring met Emailprogramma’s (outlook, mail of nog webdiensten zoals Mailchimp) 

 Inzicht in cijfers en boekhouding  

 Rijbewijs B 

 Nederlands spreken en schrijven 

 Goede kennis van het Frans 

 Kennis van het Engels 

 

Opleiding en ervaring 

 
 Bachelor en/of gelijkwaardig verworven door ervaring 

 Voor deze functie, kijken wij vooral naar jouw relevante ervaringen (hands on, 

impactvolle acties en evenementen, creativiteit zijn hierin belangrijk) 

 

Ons aanbod 

 
 Een 4/5

de
 job met start op 27 augustus 2018, met veel afwisseling, in een sector in 

volle ontwikkeling 

 Contract van onbepaalde duur 

 Een marktconform salaris (deze functie behoort tot looncategorie B2b of B2a of MV2 

i.f.v. relevante ervaring, barema’s Paritair comité 329.01) met aantrekkelijke 

voordelen 

o Maaltijdcheques (8 €) 

o Fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer 

o Terugbetaling van de onderhoudskosten van jouw fiets 

o Laptop en telefoonplan op maat van jouw functie 

o Een werkplek midden in het centrum van Brussel (winkels, diensten, 

restaurants, enz.), op fietsafstand van Brussel Centraal of Brussel Zuid en op 

loopafstand van het metrostation Sint-Katelijne en het premetrostation 

Beurs 

 Een respectvol HR-beleid met oog op jouw work-life balance 

 flexibele tijds- en taakinvulling: je bepaalt jouw agenda vooral zelf 

 een doordacht inlooptraject bij de opstartperiode 

http://www.sociare.be/kennisbank329/loon-en-kostenvergoedingen/loon/uitgebreide-informatie/toelichting-huidige-loonbaremas-(geïndexeerd-op-01072017)/
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Belangrijk: avond- en weekendwerk maken deel uit van de functie (flexibele uren met mogelijkheid 

tot recuperatie). 

 

Interesse? Vragen? 

 
 Heb je vragen? Stuur een mail aan info@fietsersbond.be of bel gerust 02/502 68 51, wij helpen 

je graag verder. 

 Heb je interesse? Stuur jouw CV en motivatiebrief (max 1 pagina) naar 

jobs@fietsersbond.be met melding “vacature Acties en campagnes” 

 Behoor je tot een kansengroep of geeft jouw aanwerving recht op financiële steun (jongeren, 

activa, enz.), laat het zeker weten! Het kan doorslaggevend zijn. 

 Let op de deadline: stuur jouw sollicitatie ten laatste op woensdag 11 juli 2018 om 12u00 
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