Coördinator strategische subsidiewerving (via aanwerving)
Voorwaarden
1. Diploma
Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig diploma*.
* gelijkwaardig erkende diploma’s of getuigschriften die toegang geven tot functies op niveau A:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan bezorg je ons, voor je aanstelling in de functie, een bewijs
dat je diploma gelijkwaardig is.
NARIC-Vlaanderen onderzoekt wat buitenlandse diploma’s waard zijn in Vlaanderen.
Meer informatie: http://naricvlaanderen.be/
Bij je sollicitatie voeg je een bewijs dat je de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARICVlaanderen hebt opgestart of voeg je het gelijkwaardigheidsbewijs van je diploma.
2. Beroepservaring/kennis
Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring in een qua complexiteit vergelijkbare context.
Kennis van of beroepservaring met de samenwerking tussen diverse overheden en het
Europese subsidielandschap OF beroepservaring in een strategisch coördinerende functie is
een pluspunt.
Je beroepservaring/kennis wordt beoordeeld op basis van de informatie die jij ons aanreikt in je
sollicitatieformulier (screening).
3. Gedrag
Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie.
Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag)
•
•
•

Voor je aanstelling in de functie leg je een uittreksel strafregister voor.
Vraag het attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Het attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

4. Rechten
Je hebt burgerlijke en politieke rechten.

5. Nationaliteit
Deze functie staat open voor verschillende nationaliteiten.
Je bent Belg of inwoner van:
• een lidstaat van de Europese Unie
• Zwitserland
• IJsland
• Liechtenstein
• Noorwegen
Nationaliteitsbewijs
Voor je aanstelling in de functie leg je een nationaliteitsbewijs voor. Je nationaliteit is vermeld
op het uittreksel uit het strafregister. Je hoeft hiervoor dus geen afzonderlijk bewijs voor te
leggen.
6. Gezondheid
Je bent medisch geschikt voor de functie.

Geldige sollicitatie indienen
Wanneer?
Je sollicitatie moet ten laatste op 1 december 2021 bij stad Leuven toekomen.
Hoe?
Bezorg ons je sollicitatieformulier en een kopie van het gevraagde diploma.

