KEKI ZOEKT EEN ZOEKT EEN INHOUDELIJK STAFMEDEWERKER (80% - 100%)
VOOR EEN VERVANGINGSCONTRACT VAN JULI TOT EIND DECEMBER 2021.

Ben je op zoek naar een maatschappelijk relevante job? Dan is deze vacature bij
het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) misschien wel iets voor jou!
Bij deze job draai je mee in een organisatie die zich dagelijks inzet voor een
solidaire en rechtvaardige samenleving voor alle kinderen en jongeren, via het
verspreiden en toegankelijk maken van kennis over kinderrechten.
KeKi hanteert een actief diversiteitsbeleid. Bij KeKi kijken we naar jouw
vaardigheden, ambitie en talenten. Je leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap,
etnische afkomst en nationaliteit spelen geen rol bij het meten van je
competenties.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
KeKi is op zoek naar een enthousiaste stafmedewerker. Je opdracht houdt in:
-je verricht inhoudelijk wetenschappelijk werk over kinderrechten en verspreidt
dit actief naar beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers
-je volgt relevant onderzoek in Vlaanderen en internationaal op en maakt dit
toegankelijk (bv. via beleidsadviezen, (inter)nationale publicaties,
overleggroepen, vormingen…)
-je fungeert als aanspreekpunt voor specifieke dossiers en biedt relevante
informatie en ondersteuning aan bij vragen van externen
-je (co-)organiseert (inter)nationale onderzoeksseminaries of netwerk- of
informatiemomenten waarbij verschillende partners elkaar ontmoeten en van
elkaar leren zodat ze de opgedane kennis in hun eigen context kunnen toepassen
-je volgt overlegplatformen en stuurgroepen over kinderrechten op
-je draagt bij tot de algemene werking en activiteiten van KeKi
-je draagt de visie van KeKi op kinderrechten actief mee uit naar verschillende
partners via projecten, vormingen en coachingstrajecten

WIJ ZOEKEN IEMAND...
-met een master of bachelor in de humane wetenschappen
-die zich kan inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren en in de moeilijke
omstandigheden waarin vele kinderen en jongeren leven en opgroeien
-die zich snel kan inwerken in diverse kinderrechtenthema’s
-met voeling/ervaring met (sociaalwetenschappelijke) disciplines buiten de eigen
hoofddiscipline
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WAT BIEDEN WIJ?
Bij KeKi krijg je een uitdagend takenpakket in een dynamische en flexibele
werkomgeving. Je bouwt mee aan een organisatie met maatschappelijke
relevantie. Je wordt ondersteund om jezelf te ontplooien in een geëngageerd en
enthousiast team, met ruimte om zelfstandig te werken en eigen interesses
binnen te brengen.
-Een uitdagende en afwisselende job
-Een tijdelijk contract tussen 80% en 100% van juli tot eind december 2021
-Een aantrekkelijk salaris (weddenschaal cfr. PC 329.01, loonschaal afhankelijk
van diploma en/of ervaring, met maximum 5 jaar anciënniteit)
-Opleidingsaanbod
-Terugbetaling woon-werk verkeer zoals wettelijk bepaald, een eindejaarspremie
en vakantiegeld
-Een vlot bereikbare werkplek vlakbij station Gent-Sint-Pieters
-Een flexibele werk-privé combinatie met mogelijkheid tot thuiswerk
-Gewenste indiensttreding: vanaf juli

INTERESSE?
-Bezorg voor 21 mei je motivatiebrief en cv aan ellen.vanvooren@keki.be.
-Wil je bijkomende informatie over deze functie? Contacteer dan Ellen Van
Vooren, via ellen.vanvooren@keki.be of 0474/77.81.48.
-De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 8 juni 2021, in de namiddag.
Hou dat moment alvast vrij. We laten je na 21 mei zo snel mogelijk weten of je
geselecteerd bent.

