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Furia zoekt 1 halftijdse medewerker (v/m/x) 'administratie en events' voor
een contract van 1 jaar (mogelijk verlengbaar)
Furia
Furia (°1972, tot 2016 Vrouwen Overleg Komitee) is een feministische denktank en
actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Met grote en kleinere
activiteiten helpt Furia het feministische vuur brandend houden. De bekendste is de
jaarlijkse vrouwendag van 11 november: een dag met workshops, lezingen en
ontmoetingsmomenten.
Furia is op zoek naar een stafmedewerker 'administratie en events' met een klein luikje
communicatie. Ben jij een zelfstandig organisatietalent op administratief, logistiek en
praktisch vlak en weet je van aanpakken? Furia zoekt jou om haar team (drie personen in
totaal) te vervoegen!
Globaal takenpakket
Organiseren van de Vrouwendag (jaarlijks op 11 november) en occasioneel kleinere
activiteiten:
- Praktische organisatie (regelen van de logistiek, catering, kinderopvang)
- Werven en coachen van vrijwilligers (v/x/m)
- Overleggen met partners
- Bewaken van het overzicht en de tijdsplanning voor de voorbereiding
De administratie van de Vrouwendag en de algemene Furia-werking:
- Verrichten van betalingen
- Doorgeven van de lonen
- Innen van lidgelden
- Volgen van de begroting
Communicatie
- Updaten en onderhouden van de website
- Opstellen en uitsturen van de tweemaandelijkse nieuwsbrief
- In team meedenken over de promotie en communicatie van Furia en zijn activiteiten
en events

Profiel
- Je hebt bij voorkeur ervaring en/of een opleiding in administratie en de praktische
organisatie en promotie van events

-

Je weet van aanpakken en hebt organisatietalent
Je bent een collegiale teamplayer
Je kan zelfstandig werken
Je bent sterk in schriftelijke communicatie
Je neemt verantwoordelijkheid
Je neemt zelf initiatief binnen en buiten je takenpakket
Je hebt een goede kennis van Microsoft Office, sociale media etc.
Je bent bereid tot avondwerk (gemiddeld 2 avonden per maand tot uiterlijk 22u)
Je kan je vinden in de feministische waarden van Furia

We bieden
- Halftijds contract op bachelorniveau
- Terugbetaling openbaar vervoer
- Inspirerende werkomgeving in een klein zelfsturend team
- Een actieve vrijwilligersgroep
Furia staat voor gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten (v/x/m) op basis van hun
kwaliteiten, groeimogelijkheden en interesses - ongeacht gender, etniciteit, klasse, leeftijd,
religieuze overtuiging, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort.
Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar: irisverschaeve@gmail.com en merelterlien@hotmail.com,
Merel en Iris beantwoorden ook graag al jouw vragen
Solliciteren kan tot en met 20 januari 2019.
De sollicitatiegesprekken zullen half februari 2019 plaatsvinden.

