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VACATURE  /  HET  A GE NTSCHAP  INTE G RATI E  EN  I NBURGE RIN G  IS  OP  ZOEK  N AAR EE N   

Consulent integratie – netwerking en 
participatie 
Regio Brussel 

Doel van je functie 

Als consulent integratie focus je op netwerking en participatie. Vanuit een nauw contact met inburge-

raars werk je aan de toegankelijkheid van Brusselse organisaties. Je versterkt de nieuwkomers in Brus-

sel om actief deel te nemen aan de samenleving via cultuur, sport, vrijwilligerswerk, het verenigingsle-

ven,… en vertrekt daarbij vanuit hun vragen, ambities en talenten.  

Via concrete acties zorg je voor meer interactie tussen nieuwkomers en andere Brusselaars. Je werkt 

een sterk netwerk uit waarbinnen nieuwkomers contact kunnen hebben met andere Brusselaars – 

waaronder ervaren inburgeraars - en zich tegelijk verder kunnen ontwikkelen.  

Je verantwoordelijkheden  
• Je bouwt een sterk netwerk uit van nieuwkomers, andere Brusselaars en partnerorganisaties. Je laat 

hen uitzoeken wat ze elkaar kunnen bieden en wat hen bindt.  

• Je zet projecten en acties op met het oog op participatie van inburgeraars binnen organisaties en de 

Brusselse samenleving. Zo werk je aan het versterken van hun Nederlands, hun kansen op de ar-

beidsmarkt en de verdere uitbreiding van hun eigen netwerk.   

• Je zet een gedragen vrijwilligerswerking op. Die bestaat uit (ex-)inburgeraars die zich inzetten voor 

nieuwkomers. 

 

Je profiel 
• Je bent een vlotte netwerker die inburgeraars en partnerorganisaties enthousiast kan maken en 

verbinden.  

• Je ziet welke noden inburgeraars hebben en kan op basis daarvan een project opstarten. Je legt 

daarbij concrete resultaten voor.  

• Je werkt klantgericht en houdt rekening met de verwachtingen en noden van de verschillende par-

tijen. Je gebruikt daarvoor verschillende werkvormen en methodieken (vorming geven, beleidsop-

volging, adviesgesprekken, procesmatig en projectmatig werken). 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Frans en bent vertrouwd 

met sociale media. 

• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, kan bestaande situaties en handelingen kaderen en 

begrijpen. Je herkent en erkent probleemsituaties en zet ze om in nieuwe kansen en uitdagingen.  

• Je werkt graag samen in een divers team, maar je kan ook zelfstandig werken. 
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• Je kan af en toe tijdens de avonduren of het weekend werken en bent ook bereid om een collega te 

vervangen indien nodig.  

• Je kan goed om met verandering. 

• Je staat open voor diversiteit, je hebt inzicht in de maatschappelijke situatie en leefwereld van 

nieuwkomers en personen met een migratieachtergrond.  

• Je kent de Brusselse sociale kaart en instellingen of bent in staat om je hierin in te werken. 

• Kennis van extra contacttalen is een pluspunt.   

Wat bieden we jou? 
• Een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur tot eind 2020 met kans op verlenging. 

• Een loon volgens barema B1a van PC 329.01.  

• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-

werkverkeer. 

• Een hospitalisatieverzekering. 

• Maaltijdcheques. 

• Een interessante vakantieregeling. 

Hoe solliciteer je? 

Je kan enkel solliciteren via mail. Je stuurt ten laatste op  6 oktober 2019 jouw motivatiebrief en cv 

naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie ‘consulent integratie – 

netwerking en participatie – regio Brussel’. 

Wie zijn we? 
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een 
samenleving waar herkomst geen beslissende rol speelt.  
 
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van 
migratie.  
 
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en inter-
nationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.  
 
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen 
Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.  
 
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, 
afkomst, geslacht doen er niet toe.  
 
>> Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be  

>> Bekijk ook ons jaarverslag. 

 

mailto:vacatures@integratie-inburgering.be
http://www.integratie-inburgering.be/
http://agii.vlaanderen/2018/?utm_source=vacaturepdf&utm_medium=website&utm_campaign=jv2018&utm_term=main&utm_content=vacature
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Agentschap Integratie en Inburgering 
private stichting 
Tour & Taxis — Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het 
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, 
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, 
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd 
in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer 
info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 

http://www.integratie-inburgering.be/



