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Vacature: Vormingsgever interculturele en 

diversiteitssensitieve communicatie (0,5 VTE) 

Contract van 1 jaar - Indiensttreding 15 januari 2020 

 

Voorstelling van de organisatie 

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende ngo voor 

ontwikkelingssamenwerking en affiliate van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

UCOS versterkt bij studenten van het Vlaams hoger onderwijs competenties die betrekking 

hebben op mondiale en interculturele uitdagingen en internationale samenwerking. Global 

Citizenship is het doel. 

Om dit te realiseren biedt UCOS: 

» Trainingen en workshops, o.a. voor studenten die in het kader van hun studies naar het 

globale Zuiden reizen; 

» Seminaries en werksessies voor verantwoordelijken internationalisering en docenten; 

» Uitwisselingen en trajecten met studenten naar het globale Zuiden en naar groeilanden; 

» Lezingen, debatten en acties. 

UCOS is een lidorganisatie van de vrijzinnig-humanistische koepel deMens.nu. 

 

Functieomschrijving 

» Trainen van studenten van het Vlaamse hoger onderwijs in het kader van Zuidmobiliteit: 

je geeft vormingen ter voorbereiding op hun verblijf in het Zuiden en je begeleidt 

debriefings (nawerking) voor studenten die terug zijn uit het Zuiden. 

» Optioneel: vormingssessies voor buitenlandse studenten (in het Engels). 

» Opvolgen van contacten met de instellingen van het hoger onderwijs en de studenten. 

Als vormingsgever rapporteer je rechtstreeks aan de coördinator. 

 

 

 

http://www.ucos.be/
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Profiel van de kandidaat 

» Je hebt een sterke inhoudelijke bagage en ervaring met betrekking tot sociale en 

culturele thema’s in het algemeen en kennis van de concrete culturele en 

maatschappelijke problematiek in het Zuiden in het bijzonder. 

» Je hebt een diploma in Culturele Antropologie, Cultuurwetenschappen, Sociale Agogiek, 

Conflict and Development, … of gelijkgesteld door ervaring. 

» Je hebt minstens 1 jaar ervaring (studies of werk) in het Zuiden. Ervaring in meerdere 

landen is een troef. 

» Je beschikt over goede didactische vaardigheden en voeling met de doelgroep van 

studenten; je kan een sessie of actie op een doordachte en aantrekkelijke manier 

begeleiden/uitvoeren. Je kan een inhoudelijke boodschap overbrengen en kritisch 

denken stimuleren op maat van het doelpubliek van studenten.  

» Je bent zeer taalvaardig (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands en in het Engels. Je 

kan vlot overweg met computerprogramma’s zoals Excel en PowerPoint. 

» Je bent bereid je in te werken in het dataverwerkingssysteem (mrs mail) van UCOS. 

» Je kan goed omgaan met mensen. Je houdt er sowieso van om met anderen samen te 

werken. 

» Je kan vlot samenwerken in een klein team. 

» Je bent flexibel in het concentreren van het werk tijdens de piekmomenten van de 

organisatie. 

» Je bent bereid tot werken op zaterdag en ‘s avonds. 

» Je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende campussen van het Vlaamse hoger 

onderwijs, al dan niet met Cambio autodelen. 

» Het bezit van een rijbewijs B is een meerwaarde. 

» De verplaatsing naar de werkplek vormt voor jou geen probleem: Karel Van Miertgebouw, 

Pleinlaan, 5 1050 Brussel (VUB-campus in Etterbeek). 

 

Aanbod 

» Een contract 0,5 VTE van bepaalde duur – van 15 januari 2020 tot 31 december 2020 – 

met mogelijk een optie tot verlenging/uitbreiding. 

» Verloning volgens barema B1c, snelle stijging van barema’s indien verlenging van het 

contract, vergoeding voor flexibel werken. 

» Mogelijkheid tot thuiswerken (1 dag/ week), recuperatie van meeruren. 

» Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen. 

» Vergoeding woon-werkverkeer. 

http://www.ucos.be/
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» Abonnement op Blue-bike (vrij gebruik) en op Cambio autodelen (enkel voor 

werkgerelateerde verplaatsing). 

» Een boeiende samenwerking in een klein en dynamisch team, met ruimte voor initiatief. 

UCOS wil graag dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. UCOS 

moedigt daarom iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, van harte aan te 

solliciteren. 

 

Sollicitatieprocedure 

» Verzenden van een e-mail ter attentie van Frank Verstraeten met als bijlagen een 

motivatiebrief en een gedetailleerd CV via contact@ucos.be ten laatste op 24 november 

2019. 

» Vermeld ‘Vacature Vormingsgever [je naam]’ in het onderwerp. 

» De selectieprocedure start vanaf 2 december 2019 (zorg ervoor dat je beschikbaar bent 

voor mondelinge en schriftelijke proeven). 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Frank Verstraeten (02 614 81 65). 

 

Contactgegevens 

UCOS – Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw 

Karel Van Miert gebouw – Pleinlaan 5 – 1050 Brussel 

T: 02/614 81 65 – contact@ucos.be 

www.ucos.be 

http://www.ucos.be/

