ECPAT BELGIË WERFT EEN
COÖRDINATOR/TRICE AAN
(GECO-CONTRACT, COD, VOLTIJDS – STARTDATUM MEI 2022)
ECPAT is het enige wereldwijde netwerk dat zich uitsluitend bezighoudt met de strijd tegen de seksuele
uitbuiting van kinderen. ECPAT België is de Belgische vertegenwoordiging van ECPAT International. Het
Belgische kantoor, dat in 1993 werd opgericht, is sindsdien actief en uitgegroeid tot een belangrijk contact
voor wie vecht tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, in groep of als professional.
ECPAT België richt zijn werk op drie belangrijke pijlers:
•

•
•

Preventie: met regelmatige preventieactiviteiten in de vorm van bewustmakingscampagnes en
opleidingen voor professionals en eventuele slachtoffers, wil ECPAT België de aandacht vestigen op de
realiteit van seksuele uitbuiting, handel in kinderen en dit tot het fenomeen verdwijnt.
Luisteren: het verhaal van de slachtoffers, kinderen en jongeren, is de drijvende kracht voor het werk van
ECPAT België en de pijler van elk onderzoek, programma, campagne en strategische keuze.
Mobiliseren: de strijd tegen seksuele uitbuiting en handel in kinderen vereist een gezamenlijke inspanning.
ECPAT België mobiliseert via campagnes en media-acties: professionals, het grote publiek, beleidsmakers,
enz.

Het team van ECPAT België bestaat alleen uit zijn coördinator/trice. Het kleine team wordt regelmatig
aangevuld met stagiairs uit verschillende universiteiten. ECPAT België heeft bovendien een gemotiveerde en
dynamische Raad van Bestuur en een betrokken Algemene Vergadering.
Ben jij gemotiveerd, ambitieus, goed georganiseerd, professioneel vaardig en vooral overtuigd dat seksuele
uitbuiting en handel in kinderen moet stoppen en denk je dat je een verschil kan maken in de strijd tegen
dit onrecht, dan word je misschien de volgende coördinator/trice van ECPAT België.

ALGEMEEN PROFIEL
Statuut en opleiding
▪
▪
▪
▪

Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Met minstens 2 maanden inschrijving (binnen de laatste 12 maanden) als werkzoekende bij Actiris op 31
juli 2020.
Diploma in studies van 1ste of 2de cyclus (bachelor, master of gelijkwaardig).
Toestemming om in België te werken.

Ervaring en competenties
▪
▪

Ervaring of intensieve opleiding in projectbeheer.
Uitstekende vaardigheden op het gebied van organisatie en planning (werkplan, respecteren van
deadlines, coördinatie, follow-up, monitoring en evaluatie, schrijven van rapporten, etc.).

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capaciteit voor initiatief, leiderschap en innovatie.
Ambitie en langetermijnvisie.
Discipline, tact en diplomatie alsook verbale en relationele vaardigheden.
Vermogen om met stress en strakke deadlines om te gaan.
Beheersing van de gebruikelijke software (Word-pakket).
In staat om zelfstandig te functioneren.
Tweetalig Frans/Engels. De kennis van het Nederlands is een pluspunt.
Kennis over kinderrechten en kinderbescherming is een pluspunt.

Ethiek
▪

Klaar om te werken in overeenstemming met de geest en de normen van ons Beleid inzake
kinderbescherming, met inbegrip van de bijbehorende Gedragscode.

TAKEN
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Beheer van alle projecten van ECPAT België. Voor 2022, meer bepaald, het zorgen voor de voltooiing en
de evaluatie van een Europees project over de handel in minderjarigen, en de leiding nemen over een
onderzoek naar de prostitutie van minderjarigen in de Federatie Wallonië-Brussel.
Fondsenwerving, actief zoeken naar financiering en budgetbeheer.
Coördinatie en verspreiding van mediacampagnes en -acties.
Het geven van trainingen met behulp van participatieve technieken.
Communicatie (website, sociale netwerken, persberichten, enz.) en organisatie van vergaderingen,
seminars, studiedagen, screenings, enz.
Opstellen van onderzoek, rapporten, documenten en tools.
Belangenbehartiging op Belgisch, internationaal en Europees niveau (ECPAT België is het aanspreekpunt
van ECPAT International op het niveau van de Europese instellingen) alsook vertegenwoordiging van
ECPAT België in coalities van NGO's voor kinderrechten in België en Europa.
Coördineren van vrijwilligers en het beheer van stagiaires.

WIJ BIEDEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een contract voor onbepaalde duur.
Bezoldiging overeenkomstig de GECO-schaal van niveau 1 (bachelorsdiploma).
Gediversifieerd, innovatief, nuttig en uitdagend werk.
Netwerken met zorgzame en constructieve partners.
Toezicht door een menselijke, gemotiveerde en dynamische Raad van Bestuur.
Een aangename werkomgeving, in een co-workomgeving met organisaties gericht op
maatschappelijke impact, en gelegen in het hart van de Europese wijk van Brussel.
Talrijke mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd te werken aan een
zeer motiverende zaak.

Gelieve uw curriculum vitae en motivatiebrief te sturen naar david@ecpat.be, katlijndeclercq@ecpat.be
en emmanuellevacher@ecpat.be vóór 15 april 2022.

