VACATURE / H E T A G E N T S C H A P I N T E G RA T I E E N I N B U R G E RI N G I S OP ZOE K N A A R E E N

Consulent Integratie
REGIO ANTWERPEN

Ben je gedreven om je bijdrage te leveren aan het samenleven in diversiteit? Kan je je vlot inleven in de
behoeften van lokale besturen en organisaties? Kan je anderen goed enthousiasmeren met je ideeën en
voorstellen? Heb je een neus voor opportuniteiten en kan je daarbij complexe vraagstukken omzetten naar een
tastbaar aanbod? Dan is deze vacature iets voor jou!

Doel van je functie
Als consulent integratie ondersteun je lokale besturen en organisaties in het maximaliseren van gelijke kansen
en participatie van personen met een migratieachtergrond. Je draagt bij aan het toegankelijker maken van de
dienstverlening van lokale besturen en organisaties. Je werkt ook mee aan het verbinden van gemeenschappen.

Je verantwoordelijkheden
•

Je werkt klantgericht en op maat. Je kan daarbij terugvallen op een waaier aan werkvormen en
methodieken die in verschillende situaties toepasbaar zijn.

•

Vormingen en werksessies maken een cruciaal deel uit van de leertrajecten die je aanbiedt aan lokale
besturen en organisaties.

•

Je bouwt een functioneel netwerk van partners en deskundigen uit:
‒ Je onderhoudt nauwe contacten met onze klanten;
‒ Je brengt partners samen in een lerend netwerk.

•

Je draagt bij tot de ontwikkeling van ons aanbod en onze dienstverlening.

Je profiel
•

Je hebt expertise in thema’s zoals diversiteit, integratie, taal en beeldvorming;

•

Je beheerst verschillende werkvormen (vorming geven, netwerking, gespreksvoering, procesmatig en
projectmatig werken) en kan deze werkvormen en methodieken inzetten op maat van elke organisatie;

•

Je werkt gemakkelijk samen in een divers team, maar je staat ook sterk individueel;

•

Je bent flexibel inzetbaar en staat open voor verandering. Je bent bereid je in te werken in nieuwe thema’s
wanneer die zich voordoen;

•

Je staat open voor superdiversiteit, je hebt inzicht in maatschappelijke situaties en leefwerelden van
personen met een migratieachtergrond;

•

Je kan vlot contacten leggen en communiceren zowel met interne als externe partners en bouwt zo een
functioneel netwerk uit;

•

Je kan vlot overweg met nieuwe digitale toepassingen en kan een vormingsaanbod ook digitaal uitwerken.
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Herken je je in dit profiel? Of heb je al een stevige basis en zie je jezelf snel ontwikkelen? Solliciteer dan zeker!

Wat bieden we jou?
•

Voltijds contract van bepaalde duur tot en met 31/03/2022 (kans op verlenging).

•

Een loon volgens barema B1a van het PC 319.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen
van je anciënniteit.

•

Maaltijdcheques van €6 euro per gewerkte dag.

•

Hospitalisatieverzekering.

•

Groepsverzekering.

•

Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

•

Een interessante verlofregeling.

Je standplaats is Mechelen, maar je bent actief in de hele provincie Antwerpen.

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 24 oktober 2021 jouw sollicitatieformulier naar
vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie ‘consulent integratie – regio
Antwerpen’.
Na een eerste screening op basis van m4otivatiebrief en cv, worden de kandidaten uitgenodigd voor een eerste
ronde. Deze bestaat uit een opdracht en een kennismakingsgesprek. Nadien volgt opnieuw een screening en
worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek. Hier gaan we dieper in op het profiel en
de inhoud van de functie.
Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie en de selectieprocedure kan je terecht bij hr@integratieinburgering.be.

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een
samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van
migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be
» Bekijk ook ons jaarverslag

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!
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Agentschap Integratie en Inburgering
Private stichting
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
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