N-VA heeft in de provincie Antwerpen 14 raadsleden en 2 gedeputeerden. Luk Lemmens is eerste gedeputeerde
en bevoegd voor algemeen beleid, onderwijs en educatie, mobiliteit, erfgoed, erediensten, ruimtelijke ordening,
omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige beroepen.
Ter versterking van het kabinet zijn we op zoek naar een:

ADVISEUR ONDERWIJS
Taken
 Je adviseert de gedeputeerde rond onderwijs in het algemeen en het provinciaal onderwijs in het bijzonder.
 Je werkt mee aan de verwezenlijking van het bestuursakkoord van de provincie.
 Je bent het aanspreekpunt voor de scholen en de administratie.
 Je bereidt het wekelijkse overleg van de gedeputeerde met de administratie voor en neemt er actief aan
deel.
 Je bereidt samen met het kabinet de deputatiezittingen, de raadscommissies en de provincieraden voor.
 Je vergezelt of vertegenwoordigt de gedeputeerde op vergaderingen en activiteiten in het werkveld.
 Je werkt, samen met de adviseur communicatie, persberichten en persconferenties rond onderwijs uit.
 Je overlegt met de collega-kabinetsadviseurs in de andere provincies en op Vlaams niveau.
Profiel
 Je bent een master* met een passie voor onderwijs. (*of gelijkwaardig door ervaring)
 Je kent de onderwijswetgeving en hebt bij voorkeur reeds beleidservaring binnen het onderwijsveld.
 Je volgt het onderwijsdebat op de voet en kent de belangrijke spelers binnen het onderwijsveld, hun
standpunten en werking.
 Je onderschrijft de visie van N-VA rond onderwijs en wil die actief mee uitdragen.
 Je benadert onderwijsthema’s niet alleen vanuit een academisch perspectief, maar houdt ook rekening met
de dagdagelijkse praktijk.
 Je hebt een sterke interesse in de actualiteit en hebt voeling met de Vlaamse en Antwerpse politieke
dossiers.
 Je hebt inzicht in politieke besluitvormingsprocessen en voeling met onze partijwerking.
Vaardigheden
 Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands vlekkeloos.
 Je slaagt er in om vlug en accuraat een analyse en synthese te maken van dossiers en dit te vertalen in
heldere en onderbouwde adviezen.
 Je kan informatiestromen beheren en proactief detecteren wat relevant is voor het beleid.
 Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, kan goed plannen en bent oplossings- en resultaatgericht.
 Je bent diplomatisch, integer, discreet en loyaal en levert met oog voor detail steeds correct
 werk af.
 Onverwachte opdrachten onder tijdsdruk zie je als een uitdaging.
 Je bent in staat om zowel in team als zelfstandig te werken.
Aanbod
We bieden een boeiende, gevarieerde en uitdagende job in een toffe en dynamische werkomgeving. Het
kabinet verhuist binnenkort naar het splinternieuw provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Je
krijgt een voltijds contract (niveau A1) van onbepaalde duur en hebt recht op een bijkomende
kabinetsvergoeding, vakantiegeld, een eindejaarstoelage en een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen
(hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding,…).

Solliciteren
Bezorg ons vóór 1 februari je cv en motiverend schrijven via www.n-va.be/vacatures. Voor bijkomende
informatie kan je contact opnemen met Geert Gravez (via geert.gravez@provincieantwerpen.be of 0498 10 24
03).

