
Jong VLD werft aan:  

M/V/X met multifunctioneel talent voor een halftijdse administratieve functie 

Jong VLD is een jongerenbeweging die vanuit de liberale waarden een mening vormt over 

maatschappelijke onderwerpen. 

Met 2.000 leden en 120 afdelingen brengt Jong VLD standpunten over actuele thema's. We doen dat 

onafhankelijk en los van partijpolitiek. 

Onze kerntaak is zorgen voor bouwstenen waarmee jongeren een eigen mening leren vormen en die 

ook in vraag durven stellen. Daarmee kunnen ze zelf aan de slag, in de politiek en ver daarbuiten. 

Wie zoeken we? 

Jong VLD wordt bestuurd door een actieve Raad van Bestuur met een dagelijks bestuur en een 

voorzitter. Om de dagelijkse werking te ondersteunen, zoeken we een enthousiast manusje-van-alles 

die de voorzitter en het dagelijks bestuur bijstaat in administratieve en organisatorische taken.  

Concreet:  

• Je ondersteunt het dagelijks bestuur van Jong VLD staat hen bij in de dagelijkse 
werkorganisatie. De voorzitter is je rechtstreekse leidinggevende.  

• Je staat in voor het beheer van de lopende zaken én komt tegemoet aan de talrijke 
onvoorziene vragen van de voorzitter, van de Raad van Bestuur of van afdelingen, leden  en 
partners.  

• Je ontvangt en filtert als eerstelijnscontact van Jong VLD, e-mails en telefoontjes en volgt ze 
op.  

• Je staat in voor het agendabeheer van Jong VLD: je boekt vergaderingen in, verzet afspraken 
waar nodig en behoudt steeds het overzicht.  

• Je ondersteunt de organisatie van activiteiten en vergaderingen, je bereidt ze voor en 
notuleert indien nodig. 

• Je stelt zelfstandig mails of correspondentie op. 

• Je houdt onze database up-to-date.  

• Je organiseert de bestellingen, staat leveranciers te woord en volgt facturatie op. 

• Je staat mee in voor de communicatie van Jong VLD en biedt ondersteuning voor het beheer 
van de website, e-Nieuwsbrieven en social media. 

• Je werkt vanuit het hoofdkwartier van Open VLD. Uitzonderlijk ga je op verplaatsing. Je 
werkuren zijn doorgaans regelmatig, maar maandelijks kunnen avondvergaderingen 
voorkomen.  

 
We zijn op zoek naar een toegewijde, enthousiaste medewerker die de liberale waarden vooropstelt 

en een hart heeft voor onze organisatie. Ook een aantal van volgende competenties lijken ons nuttig 

voor de job: 

Profiel: 

• Je bent een organisatietalent en stressbestendig. 

• Je levert stipt en nauwgezet werk af. 

• Je bent van nature ordelijk, en  kan goed omgaan met een snel veranderende context. 

• Je bent sterk in multitasking en kan je snel aanpassen aan nieuwe situaties. 

• Je bent loyaal, zeer betrouwbaar, discreet en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je hebt een vlotte pen en goede communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt een uitstekende kennis van Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 



• Je bent een dynamische teamspeler die houdt van zelfstandig, projectmatig en vraaggericht 
werk. 

Heb jij dit allemaal in jouw mars? Great! Solliciteer nu voor een toffe, veelzijdige job in een 
dynamische jongerenbeweging, in een open sfeer, met een contract onbepaalde duur met een 
marktconforme verloning.  

Stuur nu je cv, motivatie of zelfs een video-cv (extra points      ) : 

Info@jongvld.be  

t.a.v. Hans Maes 
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