VACATURE

ABVV HORVAL WERFT AAN :

Een juridische medewerk(st)er voor de studiedienst (M/V/X)
Onmiddellijke aanwerving, contract van onbepaalde duur

ABVV Horval is de Centrale binnen het ABVV die bevoegd is voor alle sectoren uit de landbouw, agroindustrie, toerisme, Horeca, attractieparken en ook voor de sectoren van huishoudwerk. Deze
sectoren bestaan voornamelijk uit arbeiders.
ABVV Horval telt ongeveer 140.000 leden en strijdt voor de werknemers van haar sectoren zodat ze
betere loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen genieten of het hoofd kunnen bieden aan de stijgende
levenskost. In een neoliberale maatschappij treedt ABVV Horval op als een linkse, strijdvaardige kracht
die de stem uitdraagt van de werknemers ten aanzien van een steeds agressiever patronaat.
Als juridische medewerk(st)er voor de studiedienst zal je samenwerken met het Federaal Secretariaat.
Je volgt de actualiteit van de sectoren van de Centrale op en geeft een gericht juridisch advies over de
materies inzake arbeidsrecht.

Voornaamste taken
-

Je staat in voor de opvolging en begeleiding van de syndicale en sectorale activiteiten

-

Je maakt analyses van het wettelijke kader en de gevolgen ervan voor de werknemers

-

Je bent verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie en voor het begeleiden (advies)
van onze gewestelijke afdelingen

-

Je volgt de actualiteit op van de syndicale wereld

-

Je houdt je dossiers up to date voor de sectoren waarvoor je verantwoordelijk bent

-

Je neemt deel aan verschillende vergaderingen die betrekking hebben op de sectoren
waarmee je belast bent

-

Je neemt deel aan verschillende commissies binnen het ABVV

Profiel
-

Je deelt de waarden van het ABVV en bent bereid actief te werken voor een linkse vakbond

-

Je hebt een uitgebreide kennis van arbeidsrecht en sociaal recht

VACATURE
-

Je bezit een master in de Rechten (idealiter sociaal recht/arbeidsrecht)

-

Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als
schriftelijk

-

Je hebt interesse in socio-politieke kwesties

-

Je kan zelfstandig werken maar ook in team

-

Je bent georganiseerd, je kan om met deadlines en je bent stressbestendig

-

Beroepservaring in sociaal recht en arbeidsrecht is een grote troef

Ons aanbod
-

Een contract van onbepaalde duur

-

Een aantrekkelijk loon

-

Een hospitalisatie- en groepsverzekering

-

Maaltijdcheques en ecocheques

-

Terugbetaling openbaar vervoer

-

…

Gelieve je kandidatuur voor 21 mei 2022, 12u te bezorgen aan Tangui Cornu, co-voorzitter van ABVV
Horval:
-

Ofwel per e-mail : tugce.sahin@horval.be

-

Ofwel per brief : ABVV-FGTB Horval, Cellebroersstraat 18 – 1000 Brussel

