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ABVV HORVAL WERFT AAN :  

Een medewerk(st)er voor het internationale departement 
Onmiddellijke aanwerving, contract van onbepaalde duur 

 

ABVV Horval is de Centrale binnen het ABVV die bevoegd is voor de hele keten van de agro-industrie, 
toerisme en voor de huishoudwerkers van de Federatie Wallonië-Brussel. ABVV Horval komt niet enkel 
op voor de belangen van de werknemers in België, maar is daarnaast ook betrokken in sectorale 
internationale structuren. In samenwerking met verschillende ngo’s ontwikkelt ABVV Horval 
internationale projecten in Latijns-Amerika en Afrika: syndicale partnerorganisaties versterken, steun 
bieden bij het oprichten van syndicale scholen, de strijd tegen kinderarbeid,… 

Als medewerker van het internationale departement coördineer je voor de Centrale de betrekkingen 
met de internationale syndicale instanties (Europees en wereldwijd). Je bent nauw betrokken bij de 
werking van de verschillende instanties en internationale projecten, je bereidt de nodige documenten 
voor en je volgt de desbetreffende instanties op. Je blijft voortdurend op de hoogte van de 
internationale actualiteit. Je neemt ook deel aan de ontwikkeling en de ondersteuning van de 
internationale projecten van ABVV Horval. 

 

Belangrijkste taken 

- Je geeft opvolging en ondersteuning aan het syndicaal werk op internationaal vlak 

- Je volgt de internationale syndicale actualiteit op 

- Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen in de internationale syndicale instanties 

- Je doet voorstellen voor politieke standpunten in de behandelde dossiers en verdedigt deze 

- Je coördineert mee de sensibilisatie- en mobilisatiecampagnes en –acties 

- Je communiceert met de gewestelijke afdelingen van de Centrale 

- Je volgt alles op inzake ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen  

- Je volgt de dossiers van internationale samenwerking met de ngo’s en de lokale syndicale 

partners op 

- Je neemt ieder jaar deel aan internationale missies 
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Profiel 

- Je beschikt over een socio-politiek of socio-juridisch diploma (Ontwikkelingssamenwerking, 

Internationale betrekkingen, enz.) 

- Naast het Nederlands heb je een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het 
Frans. Kennis van het Engels en het Spaans is een troef. 
 

- Je hebt een uitgesproken interesse voor internationale problematieken en op het vlak van 

samenwerking 

- Je hebt een analytische en synthetische geest 

- Je beschikt over natuurlijke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden  

- Je kan niet alleen zelfstandig werken maar ook in teamverband 

- Je bent bereid om je actief in te zetten in een linkse vakorganisatie 

 

Arbeidsplaats 

Je werkt voornamelijk in onze zetel te Brussel (Cellebroersstraat 18), makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Elk jaar ga je naar het buitenland voor internationale missies. 

 

Ons aanbod 

- Een contract van onbepaalde duur 

- Een aantrekkelijk loon 

- Een hospitalisatie- en groepsverzekering 

- Maaltijdcheques en ecocheques 

- Terugbetaling van het openbaar vervoer 

- … 

 

Gelieve jouw kandidatuur uiterlijk tegen zondag 1 januari 2023 te bezorgen aan Tangui Cornu, Co-
Voorzitter van ABVV Horval: 

- Via mail: tangui.cornu@horval.be 
- Of via brief : ABVV-FGTB Horval, Cellebroersstraat 18 – 1000 Brussel 

 


