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Het werkgelegenheidsinitiatief 'Mission 
Locale pour l'Emploi' is op zoek naar:  

 
EEN DIRECTEUR/DIRECTRICE 

 
 

 
De 'Mission Locale' is een socioprofessionele inschakelingsorganisatie (SPIO), erkend door 
het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 1995. 
 
De 'Missions Locales' werken sinds 1991 samen met Actiris (Samenwerkingsbesluit van de 
BGDA van 27 juni 1991, gewijzigd door het besluit van 16 januari 1997) en zijn erkend als 
volwaardige spelers die betrokken zijn bij het tewerkstellingsbeleid in het Brusselse Gewest 
naar aanleiding van de ordonnantie van 27 november 2008.  
 
De 'Mission Locale pour l'Emploi' van Brussel-Stad biedt Brusselse werkzoekenden talrijke 
acties aan. Die gaan van de begeleiding van een laaggeschoolde doelgroep via de 
verbetering van de afstemming tussen het aanbod en de vraag naar arbeid tot de creatie 
van vernieuwende opleidingsprojecten. 
 
Hiërarchische positie: 
 

- De directeur/directrice hangt rechtstreeks af van de gedelegeerd bestuurder. 
- Hij/zij is hiërarchisch bevoegd over het voltallige personeel, hetzij rechtstreeks, hetzij 

via de verantwoordelijken van de dienst. 
- Hij/zij neemt de administratieve en financiële verantwoordelijkheid van de vzw op 

zich. 
 
Doelstelling van de functie: 
 
De functietitularis onderneemt - op het niveau van de 'Mission Locale' - alle acties die 
noodzakelijk zijn om de volgende doelstellingen te vervullen:  

- in eerste instantie naar behoren beantwoorden aan de behoeften van de 
doelgroep op het vlak van socioprofessionele inschakeling;  

- de sociale verbondenheid binnen de organisatie op passende wijze stimuleren; 
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- rekening houden met de verstrekte gegevens om het economische evenwicht van 
de 'Mission Locale' te verzekeren. 

 
Hiertoe handelt de titularis in overeenstemming met de institutionele vereisten (Ordonnantie 
over de Missons Locales en uitvoeringsbesluiten; overeenkomsten met de verschillende 
subsidiërende overheden zoals ACTIRIS, ESF, COCOF, WIJKCONTRACT; 
partnerschapovereenkomsten met onder meer DSP, het Tewerkstellingshuis, BRUFOR enz.) 
en binnen het kader van de strategische hoofdlijnen die zijn vastgelegd door de raad van 
bestuur van de vzw. 
 
Op basis hiervan bepaalt/formaliseert de titularis de kwantitatieve en kwalitatieve 
doelstellingen voor de verschillende diensten van de vereniging; hij/zij controleert regelmatig 
de uitvoeringsgraad ervan en legt verantwoording af tegenover de gedelegeerd bestuurder. 
 
Taken 
 
In het kader van het human-resources-management vervult de titularis de volgende taken:  

- hij/zij analyseert de behoeften in functie van de werklast en de uit te voeren 
opdrachten (met het oog op interne doorschuiving of rekrutering);  

- hij/zij past een evaluatieprocedure toe op zijn/haar directe medewerkers om zo de 
overeenstemming tussen de vastgestelde vaardigheden en de functievereisten 
vast te stellen; 

- hij/zij beheert op basis van de opleidingsverzoeken het Opleidingsfonds, en dit in 
overeenstemming met de geldende procedure en met medezeggenschap van de 
vakbondsafvaardiging; 

- hij/zij werkt mee aan de selectie van het bediendepersoneel in het kader van een 
rekruteringsprocedure; de contractuele afronding behoort tot de bevoegdheid van 
de gedelegeerd bestuurder. 
 

In het kader van het beheer van de sociale relaties vervult de titularis de volgende taken:  
- hij/zij zorgt ervoor dat het arbeidsreglement wordt toegepast, stelt aanpassingen 

aan het reglement voor met naleving van de geldende normen; 
- hij is de gesprekspartner van de vakbondsafvaardiging volgens de normen die zijn 

vastgelegd in een specifiek huishoudelijk reglement voor het sociaal overleg. 
 

In het kader van het projectbeheer van de 'Mission Locale' vervult de titularis de volgende 
taken: 

- hij/zij onderzoekt de relevantie van de bestaande projecten; 
- hij/zij stimuleert het opstarten van nieuwe projecten en zorgt voor de financiering 

ervan; 
- hij/zij evalueert acties en voert de nodige aanpassingen door; 
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- hij/zij werkt verslagen van activiteiten ter attentie van de subsidiërende overheden 
af en keurt ze goed binnen de vastgestelde termijnen. 

 
In het kader van de vertegenwoordiging van de 'Mission Locale' vervult de titularis de 
volgende taken: 

- Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen met de subsidiërende overheden en is 
meer in het bijzonder de institutionele gesprekspartner jegens ACTIRIS 
(Samenwerkingscomité), de FEBISP (Federatie van instellingen voor 
socioprofessionele inschakeling) en de stad Brussel (kabinet van de schepen 
bevoegd voor Tewerkstelling); 

- hij/zij staat in voor het onderhouden en aanknopen van relaties met private 
financiers; 

- hij/zij onderhoudt op actieve wijze een netwerk van nuttige contacten. 
 

In het kader van het administratief en financieel beheer vervult de titularis de volgende taken: 
- hij/zij doet agendavoorstellen voor de vergaderingen (AV, RvB), bereidt de voor te 

stellen dossiers voor en brengt op uitnodiging van de voorzitter argumenten aan 
tegenover de bestuurders en leden van de algemene vergadering; 

- hij/zij stelt begrotingen op, keurt ze goed en waakt over het begrotingsevenwicht 
en de goede financiële gezondheid van de instelling, en dit met respect voor de 
boekhoudkundige regels;  

- hij/zij zorgt voor het beheer van de vzw met naleving van de toepasselijke 
wettelijke bepalingen (vzw-wetgeving, overheidsopdrachten enz.). 

 
Profiel en vereiste vaardigheden: 
 
- Houder van een universitair diploma in menswetenschappen (sociologie, economie, 
politicologie, communicatie) en/of beschikken over beroepservaring op het vlak van de 
materie(s) die betrokken zijn bij het te beheren project, met name tewerkstelling en/of 
opleiding en/of professionele inschakeling. 
- In staat zijn tot project-, financieel, boekhoudkundig en administratief beheer. 
- Kennis van de tewerkstellings- en opleidingssector en/of van socioprofessionele 
inschakeling. 
-  Managementvaardigheden: teamleiding, strategische analyse, besluitvaardigheid, 
kunnen delegeren. 
- Zich weten te positioneren in een complex samenspel van meerdere actoren en 
netwerken en vooruitgang boeken op het vlak van de vastgelegde beleidslijnen. 
- In staat zijn om de werkzaamheden van operationele directieteams te sturen, te 
controleren en te valideren.  
- Samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkelen, een netwerkdynamiek op gang 
brengen. 
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- Kunnen onderhandelen met verschillende partners. 
- Kennis van de Brusselse instellingen. 
- Tweetaligheid is een pluspunt. 
 
 
Mission Locale van Brussel-stad 
Adres: Antwerpsesteenweg 26, 1000 Brussel 

 
Doelgroep: Werkzoekenden 
Type activiteit: Socioprofessionele inschakeling 
Algemene doelstelling: Begeleiden van personen die op zoek zijn naar werk en/of naar 
beroepsoriëntatie. 

 
Website: http://missionlocalebxlville.be 
 
 

 
De cv's en motivatiebrieven moeten per e-mail worden verstuurd naar 

info@mlocbxl.irisnet.be,   
en dit voor 3 mei 2019. 

 
 
 

http://missionlocalebxlville.be/

