
VACATURE: BELEIDSREGISSEUR BIJ DE 
KINDERRECHTENCOALITIE

Als beleidsregisseur binnen de Kinderrechtencoalitie:

• Neem je graag de trekkersrol op rond de uitwerking en uitdieping van inhoudelijke thema’s.

• Beschik je over een vlotte pen om inhoudelijke standpunten, nota’s, artikels en beleidsadviezen 

uit te schrijven.

• Krijg je energie van het samenbrengen van mensen en organisaties rond specifieke thema’s.

• Plan en organiseer je studiedagen en events.

• Vertaal je expertise vanuit de praktijk naar beleidsniveau, maw werk je niet rechtstreeks met 

kinderen en jongeren.

Als onze nieuwe beleidsregisseur zeg je volmondig ‘ja’ op volgende eigenschappen:

• Je beschikt over een zuurstofrijk stel hersens die analytisch en kritisch kunnen denken.

• Je bent oplossingsgericht en aarzelt tegelijkertijd niet om knelpunten en problematieken op een 

constructieve manier aan te kaarten

De Kinderrechtencoalitie zoekt een deeltijdse beleidsregisseur (min 60%-max 80%)

Ben jij onze nieuwe beleidsregisseur?
Dan heb jij zin om samen met ons het verschil te maken voor kinderen en jongeren! Je zet graag 

je tanden in beleidsdossiers om hierover met beleidsmakers en professionelen in gesprek te gaan.

• Leergierigheid en nieuwsgierigheid naar organisaties en mensen beschouw je als kerncompetenties

• Je wil je graag vastbijten in alle aspecten van de kinderrechten.



 

Wat bieden wij? 

Naast de job van je leven uiteraard,  kan je bij de Kinderrechtencoalitie rekenen op een open en inspirerende 

werkomgeving. Werken bij ons betekent dat je de kans krijgt om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen. 

Wij geloven in mensen hun talenten en competenties en kijken verder dan diploma’s. 

Als  robuuste en wendbare netwerkorganisatie van 26 lidorganisaties zetten we samen onze schouders onder 

de realisatie van kinderrechten in onze samenleving. Mensenrechten en gelijke kansen zitten in ons DNA en 

daarom werven wij aan op basis van competenties en talenten. Maar wij weten dat onze samenleving last 

heeft van structurele discriminatie en willen dat binnen onze mogelijkheden actief tegengaan op basis van 

representativiteit van onze samenleving.

En praktisch? 

• Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. 

• Je werkt in een licht en ruim kantoor vlakbij Gent-Sint-Pieters, een aangename en makkelijk te 

bereiken buurt. 

• We bieden een verloning aan volgens PC 329.01 B1b , met max. 5 jaar anciënniteit. 

• Bovenop je loon krijg je ook maaltijdcheques, een laptop en gsm-abonnement en worden de 

kosten woon-werkverkeer terugbetaald. 

• Wij hechten belang aan een goede balans tussen werk en privé. Bij ons kan je rekenen op 

flexibele uren en behoort telewerk tot de mogelijkheden. 

Bekijk deze vacature ook op onze website

 
Wil jij deel uitmaken van ons team? 
We leren je graag kennen! Stuur voor 26 april een mail naar  

lien.magerman@kinderrechtencoalitie.be met  je cv en motivatie. 

Heb je nog vragen over de functie? Geef ons gerust een seintje. Bel 

naar 0486/20 00 64. 

Tot snel!

http://www.kinderrechtencoalitie.be/vacature-deeltijdse-beleidsregisseur

