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VVOB is een internationale NGO met programma’s en projecten in 10 landen wereld-
wijd. Ons hoofdkantoor ligt in Brussel, België. Wanneer je bij VVOB komt werken, 
word je een belangrijke speler in VVOB’s missie voor kwaliteitsvol onderwijs om de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. We voeren onze programma’s en 
projecten uit met één gedeelde passie: de verbetering van kwaliteitsonderwijs. Onze 
teams van nationale en internationale experts bereiken dit door technische onder-
steuning te bieden aan overheids- en andere onderwijsactoren. Daarbij zorgen we we-
reldwijd voor capaciteitsopbouw van overheden en andere actoren in het onderwijs.

Deel jij onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle leerlingen wereldwijd kunnen genieten 
van hun fundamenteel recht op kwaliteitsvol onderwijs? Ben jij er ook van overtuigd dat 
kwaliteitsvol onderwijs gelijke kansen verzekert voor iedereen en de sleutel tot een recht-
vaardigere wereld is? 

We zijn op zoek naar een allround HR-adviseur die vanuit ons hoofdkantoor in Brussel 
mee bouwt aan een stimulerende werkomgeving en organisatiecultuur waarin mensen 
centraal staan om onze ambities te kunnen realiseren. Wil jij deze uitdaging aangaan? 
Lees dan snel verder!  

 

Vacature - Mei 2020 - HR-Adviseur - Hoofdkantoor, Brussel

Verantwoordelijkheden van de HR-adviseur  

Als HR-adviseur draag je verschillende petten en weet je een goede balans te  
vinden tussen de belangenbehartiging van medewerkers en teams en het  
bredere organisatiebelang. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directie, 
managers en HR-medewerkers in tien landenkantoren bij operationele, tactische 
en strategische vragen rond HR. In deze rol geef je onder andere inhoudelijke 
feedback op de aanpak en uitvoering van instroom, doorgroei en uitstroom van 
personeel, ondersteun je bij het interpreteren en toepassen van verschillende 
nationale arbeidswetgevingen en faciliteer je teamworkshops rond onder-
werpen als bijvoorbeeld professionele ontwikkeling, de VVOB-waarden 
of integriteit. 

In de context van groei en een toenemende complexiteit van 
de organisatie fungeer je daarnaast als sparringpartner voor 
de directie en de programme managers op vlak van HR.  
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere 
teamstructuren en -ontwikkeling, de duurzame inzetbaar-
heid van medewerkers en het verder afstemmen en integre-
ren van HR-processen op en in de werking van VVOB. In het 
verlengde hiervan neem je ook een trekkende en sturen-
de rol op bij het verder ontwikkelen van HR-strategieën 
en -beleid om te anticiperen op de verdere groei van de  
organisatie. Je rapporteert aan de algemeen directeur.  



Je hebt een video call met de programme manager en deputy programme manager van 
Uganda om, naar aanleiding van een nieuw projectvoorstel dat wordt ingediend, het 
personeelsplan van VVOB in Uganda aan te passen. Je bekijkt samen hoe taken en rollen 
kunnen worden herverdeeld en welke nieuwe functies er gecreëerd moeten worden. Je 
neemt uiteraard het budget erbij om te kijken welke financiële ruimte hiervoor is.  

Je werkt aan de herziening van het HR-handboek en HR-budget van VVOB in Zambia. 
Je bent daar onlangs een week geweest om met het management team en HR officers 
te kijken welke impact de nieuwe Zambiaanse employment act heeft op het huidige 
HR-beleid en -budget van VVOB in Zambia. Je geeft feedback op de laatste versie van 
het handboek, herschrijft enkele delen en updatet het HR-budget. Je brengt de senior 
education advisor en de grants coordinator op de hoogte van de wijzigingen en bekijkt 
met hen of en hoe dit naar onze financiële partners gecommuniceerd moet worden.  

Samen met de grants coordinator, de HR officer en de collega’s van de financiële dienst 
zit je samen om te bespreken hoe je het proces van het budgetteren, boeken en rap-
porteren van HR-kosten binnen VVOB verder kunt optimaliseren. Je werkt samen een 
nieuw budget format uit en maakt afspraken rond timing van implementatie, commu-
nicatie en opvolging.

Tijdens het directieoverleg bespreek je met de algemeen directeur en de programma-
directeur de lopende HR-zaken. Tijdens het overleg neem je ook de HR-prioriteiten van 
2020 erbij om een update te geven van de stand van zaken hierrond. Speciale aandacht 
gaat hierbij uit naar de nieuwe HR-strategie die je aan het afronden bent.      

Selectiegesprekken! Voor de functie van een expat education advisor voer je met de pro-
grammadirecteur, programme manager en senior education advisor gesprekken met de 
kandidaten. Na de gesprekken geef je feedback aan de kandidaten en maak je voor één 
van de kandidaten een afspraak voor een assessment bij de externe dienstverlener.   

Tijdens het tweewekelijkse HR-overleg zit je samen met de HR officer om de lopende za-
ken rond instroom, uitstroom en arbeidsvoorwaarden van expats en collega’s in Brussel 
door te nemen. Specifieke agendapunten zijn het verzekeringspakket van niet-Europe-
se expats en de HR-database van VVOB.

Je krijgt een e-mail van een programme manager met de vraag of je even een video call 
met hem kunt hebben over het functioneren van een collega, de impact die deze colle-
ga heeft op de teamdynamiek en hoe hier een gesprek over aan te gaan.   

Als focal point integriteit ga je het integriteitsbeleid van VVOB verder operationaliseren 
en integreren in bestaande HR-procedures.  

Je hebt een video call met de HR-manager in Rwanda om de aanpak en planning van de 
professionele ontwikkeling van individuele collega’s en het team te bespreken. 

Als jij onze HR-adviseur wordt, dan zijn dit onder andere zaken waarmee 
jij je tijdens je werkweek bezighoudt:

Ziet dit eruit als je droomjob? Kijk dan verder of je aan het gevraagde profiel voldoet! 
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Wie ben jij?
Je bent een echte teamspeler die als geen ander verbinding weet te leggen met en tussen collega’s en teams. Je hebt 
een uitstekend gevoel voor de werking van een complexe internationale organisatie en je kunt snel schakelen tussen 
strategie en operationele uitvoering in verschillende contexten. Je draagt algemene kaders en principes aan, maar 
weet daarbinnen op maat gemaakte en gecontextualiseerde oplossingen te formuleren.

Je expertise en ervaring:
• Je hebt een relevant masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring; 

• Je hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een internationale 
context; 

• Je hebt kennis van en een duidelijke visie op belangrijke HR-thema’s, zoals strategische personeelsplanning, loon-
beleid, organisatieverandering, duurzame inzetbaarheid en (persoonlijk) leiderschap;

• Je kan helder en tactvol communiceren met alle lagen in en culturele contexten van een organisatie, je weet 
om te gaan met een veelheid aan belangen en gevoeligheden en je kan oplossingsgericht en diplomatisch de 
dialoog hierover aangaan;

• Gezien de internationale context waarin je werkt, is het essentieel dat je je zowel mondeling als schriftelijk correct 
en vlot kan uitdrukken in het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans en het Spaans is een plus; 

• Je bent bereid om regelmatig (2 tot 3 keer per jaar) internationale reizen af te leggen.

 
Relevante competenties: 
VVOB's kerncompetenties:  

• Resultaatsgerichtheid

• Samenwerking

• Continue leren en verbeteren 

Functiespecifieke competenties:

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en luistervaardigheid

• 360° empathie

• Betrouwbaarheid

• Creativiteit

• Probleemanalyse en –synthese
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Wat bieden we?
• Een uitdagende functie in een groeiende internationale organisatie met veel ruimte voor professionele  

ontwikkeling; 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur, 80% is bespreekbaar; 

• Salaris volgens barema A111 (cf. Vlaamse overheid), gratis woon-werkverkeer met trein, tram, metro en bus,  
maaltijdcheques, hospitaliseringsverzekering en groepsverzekering. 

 
Wanneer kan je starten? 
Wat ons betreft zo snel mogelijk!

Je werkplek:
VVOB’s hoofdkantoor in Brussel

 
Hoe solliciteren? 
Herken je je in bovenstaand profiel? Dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken en kijken we uit naar  
je motivatiebrief en CV! Deze kun je tot uiterlijk 31 mei doorsturen naar recruitment@vvob.org.  
Vergeet niet de functietitel te vermelden in de onderwerpregel van je email.   

Geshortliste kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een interview. De kandidaat die het 
beste aansluit bij het profiel dat we zoeken zal daarna ook nog worden uitgenodigd voor een assessment, voordat 
er een contract wordt aangeboden. 

Is dit niet precies de functie waarnaar je op zoek bent? Kijk dan op onze website voor eventuele andere functies 
waarvoor we iemand zoeken op https://www.vvob.org/en/vacancies

VVOB voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, 
sekse, afkomst of handicap. 
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VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A 

1060 Brussels 
Belgium

 
T • +32 (0)2 209 07 99 

E •  info@vvob.be

www.facebook.com/vvobvzw

@VVOBvzw

www.youtube.com/VVOBTube

www.linkedin.com/company/vvob
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