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Vanaf 1 januari 2021 vormen 

Femma en Federatie 

Wereldvrouwen één sociaal-

culturele vrouwenbeweging. 

We brengen vrouwen samen in 

lokale netwerken en maken een 

vuist voor gelijke kansen m/v/x. 

 

Meer info nodig?  
 
Ilse De Vooght, teamleider 

Ilse.devooght@femma.be  
(Na 4 januari) 
 

Herken je jezelf? 
Mail motivatiebrief en 
uitgebreid c.v. voor 15 januari 
2021 naar: 
Bieke Verhoelst  
(bieke.verhoelst@femma.be 
 Tel. : 02 246 51 03). 
 
Femma/Wereldvrouwen voert een 
gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van 
mensen zijn doorslaggevend, 
ongeacht hun sekse, seksuele 
oriëntatie, afkomst, leeftijd of 
handicap.  
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       Word jij onze nieuwe collega? 

 

Dankzij jou…  
 
✓ Vergroot Femma Wereldvrouwen haar inhoudelijke expertise over 

een evenwichtige combinatie van werk, zorg en vrijetijd voor 
m/v/x (= Femma´s maatschappelijke agenda). 

✓ Zijn er een duidelijke visie en heldere standpunten met 
betrekking tot Femma´s maatschappelijke agenda. 

✓ Staan onze standpunten op de publieke en politieke agenda door 
jouw inhoudelijke dossiers, opiniestukken en deelname aan 
debatten en lobbywerk.  

✓ Geef je inhoudelijke impulsen aan de organisatie om motor te zijn 
van maatschappelijke verandering. 

Wie ben jij? 
 
✓ Je hebt een master Gender en diversiteit of een master Humane 

wetenschappen met interesse in gender (of gelijkwaardig door 
opleidingstrajecten en ervaring). 

✓ Je hebt interesse in en kennis over gendergerelateerde thema’s en 
politieke structuren. 

✓ Je hebt ervaring in beleids- en politiek werk.  
✓ Je hebt een niet te stillen honger naar actualiteit en volgt de 

maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. 
✓ Je beschikt over een sterk analytisch vermogen: je brengt 

ordening in complexe informatie en maakt ze toegankelijk.  
✓ Je hebt en bouwt aan een functiegericht netwerk en maakt het 

nuttig voor de organisatie. 
✓ Je bent communicatief sterk: je brengt eigen visie en ideeën 

mondeling en schriftelijk helder, boeiend en enthousiasmerend 
over. 

✓ Je bent daadkrachtig en flexibel ingesteld en je werkt goed 
samen. 

✓ Klantgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn voor jou belangrijke 
waarden in je werk. 

Bij Femma krijg je: 
 
✓ Een voltijds contract (36u /36u per week)  van onbepaalde duur 

vanaf 1 februari 2021. 
✓ Een afwisselende job met ruime autonomie. 
✓ Veel mogelijkheden tot telewerk (sporadische aanwezigheid 

vereist op kantoor in Schaarbeek). 
✓ Veel aandacht voor een goede work life balance: een flexibele 

arbeidsregeling met extralegaal verlof en compensatieregeling. 
✓ Het loonbarema volgens het Paritair Comité 329. 

 

Femma Wereldvrouwen zoekt een 

Expert Gender en Diversiteit (m/v/x) 
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