De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
zoekt voor zijn studiedienst “Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
Brussel” een wetenschappelijk medewerker voor een voltijds contract van
onbepaalde duur
OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN
Als studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de
opdracht om de noodzakelijke informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden,
voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid inzake volksgezondheid en
armoedebestrijding op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij
waarborgt een beleidsondersteunende functie voor de beleidsmakers.
De ploeg is momenteel samengesteld uit 12 personen met multidisciplinaire en
complementaire vaardigheden (arts volksgezondheid, sociologen, psycholoog-statisticus,
epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economiste en administratieve assistenten).
Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie
http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil.

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE
Als wetenschappelijk medewerker, draagt u bij aan de operationalisering van de opdrachten
van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Uw vaardigheden in
beleidsondersteuning- en evaluatie zullen flexibel worden gebruikt in functie van de
operationele doelstellingen van het Observatorium.

INHOUD VAN DE FUNCTIE

U zal voornamelijk bijdragen aan:
 Opvolging van het Brussels en Belgisch armoedebeleid:
o Vertegenwoordiging en reporting in overlegorganen, opvolging van de
politieke en sociale actualiteit, ad hoc vragen, redactie van working papers,
enz;
o Ondersteuning van de Brusselse permanente interkabinettenwerkgroep
armoedebestrijding en uitwerking van het Actieplan armoedebestrijding.
 Opvolging en begeleiding van onderzoeks- en beleidsdossiers (bijvoorbeeld
ontwikkeling van een Brusselse zorgverzekering, inburgeringstraject voor
nieuwkomers, enz).
 Uitwerking en toepassing van armoede-en gezondheidsimpactevaluaties.
U neemt eveneens deel aan de werkzaamheden van het Observatorium in functie van de
behoeften en uw competenties en U neemt deel aan het realiseren van de missies van het
Observatorium; in het bijzonder in het kader van het Brussels armoederapport.
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VEREISTE PROFIEL
Opleiding
 U beschikt over een universitair diploma in de sociale of economische
wetenschappen, bij voorkeur politieke wetenschappen.
 U beschikt over een opleiding en/of ervaring op het gebied van beleidsevaluatie.
Ervaring
 U hebt ervaring in beleidsondersteuning, bij voorkeur op het gebied van armoede- en
welzijnsbeleid.
 U hebt een goede kennis van de Brusselse context inzake armoedebestrijding.
 U hebt ervaring in evaluatie van beleid en maatregelen.
Vaardigheden
 U beschikt over een analytische geest en de vaardigheid tot synthese.
 U beschikt over een wetenschappelijke nauwkeurigheid en goede redactionele
vaardigheden.
 U bent geschikt om in een team te werken.
 U kunt verschillende taken tegelijk beheren.
 U beschikt over goede communicatievaardigheden.
Troeven :
 U beschikt over een zeer goede kennis van het Frans.
 U beschikt over een goede passieve kennis van het Engels.

CONTRACTVOORWAARDEN
 Contract van onbepaalde duur (contractueel statuut) – voltijds
 Aanvang van het contract: 1st juni 2018
 Ligging: Louizalaan 183, 1050 Brussel, Trierstraat 70, 1000 Brussel
PROCEDURE VOOR SOLLICITEREN

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail op volgend adres:
observat@ggc.brussels op 31/03/2018
 De geselecteerde kandidaten zullen op 9/04/2018 worden verwittigd. De
sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 17 en 18 april 2018.
Voor meer informatie over deze vacature:
Olivier Gillis, ogillis@ccc.brussels - tel: 02/552 01 45
Gille Feyaerts, gfeyaerts@ggc.brussels - tel: 02/552 01 57
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