Vacature
Coördinator maatschappelijke dienstverlening Cera – coöperatief
ondernemen (voltijds)
’Doe samen waar je alleen te klein voor bent‘ luidt het motto van Cera. Samen met onze bijna 400.000
vennoten verankeren we KBC en zetten we mensen en organisaties in beweging om initiatief te
nemen en om actief mee te werken aan warme en zorgzame samenleving. Als grootste coöperatie
van België, speelt Cera een voortrekkersrol om coöperatief ondernemen sterk op de kaart te zetten.
Zet hier mee je schouders onder door onze vennoten en het brede maatschappelijke veld te
informeren en te inspireren over de impact en de meerwaarde van coöperatief ondernemen, door
coöperatieve ondernemers te begeleiden en door nieuwe coöperatieve modellen te verkennen.

Dat betekent concreet dat:
•
•
•
•
•

je de domeinwerking land- en tuinbouw coördineert, met focus op economische en
maatschappelijke innovatie via coöperatief ondernemen
je de brede samenleving en de Cera-vennoten in het bijzonder, informeert en inspireert over
de impact en de meerwaarde van coöperatief ondernemen
je instaat voor vorming, advies en coaching van coöperatieve ondernemers
je impactvolle projecten en initiatieven in dat kader ontwikkelt en coördineert (organisatie,
projectmanagement, communicatie)
je enthousiast meewerkt aan de toekomststrategie ‘Cera 2025’, zoals het uitwerken van
initiatieven die mensen aanspreken om Cera-vennoot te worden

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je genoot een universitaire opleiding, hebt bij voorkeur bedrijfseconomische affiniteit en een
brede maatschappelijke blik
coöperatief ondernemen spreekt je aan en je bent bereid je hierin verder te bekwamen
je bent sociaal en communicatief aangelegd; mensen enthousiasmeren is een van jouw
grootste talenten
je houdt van organiseren, coördineren en werken in teamverband; tegelijk blink je uit in
zelfstandig werken
zin voor analyse, synthese en een planmatige aanpak; projectwerk zit in je vingers
je werkt resultaat- en impactgericht, en hanteert met gemak de opvolgings- en
rapporteringstools die daarvoor nodig zijn
je bent een sterke conceptuele denker en uit dit zowel in het neerschrijven van heldere
beleidsnota’s als concrete, werkbare formats
het spreekt je aan om te werken in een grote coöperatie met bijna 400.000 vennoten, met
getrapte en thematische inspraakstructuren
flexibel werken en occasioneel avondwerk, schrikken je niet af

Ons aanbod:
•

•

Wij bieden je een aangename werkomgeving in het centrum van Leuven waar je de kans
krijgt om verantwoordelijkheid op te nemen en met zeer diverse thema’s in aanraking te
komen. Daarnaast is er ook ruimte voor opleiding en vorming.
Naast aandacht voor de combinatie tussen werk en privé, bieden we je een competitief
salaris, aangevuld met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen.

Interesse?
•
•

Voor meer informatie over deze vacature neem je contact op met Lieven Vandeputte
(lieven.vandeputte@cera.coop).
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór 3 juli 2020 je cv en motivatiebrief naar
Ann Nelemans (ann.nelemans@cera.coop).

