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werft aan 

 
ADMINISTRATIEF EN ORGANISATORISCH  

TALENT  
(M/V/X) – 19u/week  

contract onbepaalde duur 
 

Jeugddienst Globelink zoekt een nieuwe medewerker die 

DE DRAAISCHIJF IS VAN GLOBELINK OP ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK VLAK 

- je bent verantwoordelijk voor het beheren en correct afhandelen van diverse 
administratieve taken (personeelsadministratie, betalingen, facturatie, voorbereidende 

boekhouding …) 
- je ondersteunt de algemeen coördinator en de beleidsorganen op administratief vlak 
- het (logistiek) ondersteunen van enkele van onze projecten met jongeren  

- je bent gebeten door structuur en orde in de organisatie 
 
Je bent een geschikte kandidaat  

- als je nauwkeurig en zorgvuldig kunt werken 
- als je van aanpakken weet en graag initiatief neemt 
- als je taken kunt afwerken binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken 

- als je een voldoende kennis hebt van Microsoft Office (Word, Excel en Access), e-mail en 
online-tools 

- als je je kan vinden in de visie van Globelink  
 
Pluspunten zijn  

- (professionele) ervaring hebben in financiële en/of personeelsadministratie (betalingen, 
facturatie en voorbereidende boekhouding), 

- een onmiddellijke indiensttreding, 

- een hart voor jeugdwerk. 
 
Jeugddienst Globelink biedt je daarvoor 

- een contract van onbepaalde duur. Het contract start (wenselijk) in de loop van maart 
2020. De 19u worden in drie werkdagen per week gepresteerd.  

- Verloning 

o brutoloon (halftijds): verloning volgens het paritair comité 329, sociaal-
cultureel werk, barema b1c 

o maaltijdcheques van € 5,71 per gewerkte dag  
o volledige terugbetaling van treinabonnement/woon-werkverkeer 

- een werkplaats met alle toebehoren te Brussel (Onderwijsstraat 126b, vlakbij het 
Zuidstation) 

- een eigen plaats in een warm team en dynamische werkomgeving.  
 
 
Procedure 

1. Een enthousiaste motivatiebrief en jouw cv worden tegen uiterlijk maandag 17 februari 2020 
om 12u00 via mail verwacht bij jobs@globelink.be tav Mathijs Wouters.  

2. Een gesprek op vrijdag 21 februari of maandag 24 februari. 

 
Voor meer informatie in verband met deze betrekking kan u contact opnemen met Mathijs Wouters 
of Ciska Thomas op het nummer 02/527 91 94.  
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Globelink daagt jongeren uit om te streven naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld. 
We ontwikkelen kracht, kennis en goesting om duurzame keuzes te kunnen maken en deze actief 
uit te dragen. 

 
Globelink organiseert projecten in de vrije tijd met, door en voor jongeren. In onze projecten 
denken jongeren na over een mondiaal thema, vormen zich hierover een mening, spreken zich er 
over uit en handelen er naar. Jaarlijks bereiken we zo meer dan 2250 jongeren over heel 
Vlaanderen en Brussel.  

 
Globelink is een brug tussen het jeugdwerk, de noordzuidbeweging en actoren die werken aan 
Duurzame Ontwikkeling. We verhogen de betrokkenheid van jongeren op mondiale thema’s en 
streven ernaar om de doelgroep jongeren meer onder de aandacht te brengen in de andere 
sectoren.  
 
Meer informatie kan je vinden op: 

www.globelink.be 
mathijs@globelink.be 

02/527 91 94  
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