Om het kabinet van gedeputeerden Kurt Moens (N-VA, o.a. bevoegd voor onderwijs en
financiën) en An Vervliet (N-VA, o.a. bevoegd voor ruimtelijke planning en onroerend
erfgoed) van de provincie Oost-Vlaanderen te versterken, zijn we op zoek naar een:

Kabinetsmedewerker onderwijs
Functie:
Organiseren van het kabinet zodat de gedeputeerden alle ondersteuning krijgen om het
mandaat zo efficiënt mogelijk uit te oefenen. Als medewerker kom je terecht in een
dynamisch team van kabinetsmedewerkers waarmee je in intense samenwerking het
Oost-Vlaamse beleid mee vormt geeft.
Taken:
• Als medewerker breng je het Oost-Vlaamse bestuursakkoord en de
beleidsvoorstellen van de gedeputeerde tot realisatie.
• Je adviseert de gedeputeerde rond onderwijs in het algemeen en het provinciaal
onderwijs in het bijzonder.
• Je initieert en volgt dossiers op tot ze klaar zijn voor goedkeuring door de deputatie.
• Je vormt de schakel tussen de administratie en de gedeputeerde en geeft de
administratie richting bij het uitvoeren van het beleid.
• Je bent het aanspreekpunt voor de scholen en de provinciale administratie.
• Je bereidt het wekelijks 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 overlegt met de collega-kabinetsadviseurs in de andere provincies en op Vlaams
niveau.
Profiel:
• Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring.
• Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring, ervaring in het onderwijsveld is
een pluspunt.
• Je volgt het onderwijsdebat op de voet en kent de belangrijke spelers binnen het
onderwijsveld, hun standpunten en werking.
• Je benadert onderwijsthema’s niet alleen vanuit theoretisch perspectief maar houdt
rekening met de dagelijkse praktijk.
• Je hebt een sterke interesse in de actualiteit en hebt voeling met de Vlaamse en OostVlaamse politieke dossiers.
• Je hebt inzicht in de politieke besluitvormingsprocessen.
Aanbod:
• Het betreft een contractuele functie in deeltijds verband (4/5de).
• De tewerkstellingsplaats is het provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
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Je wordt aangeworven in de graad van kabinetsmedewerker niveau B (niveau B rang
Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 – B2 – B3). Minimum aanvangssalaris:
2.460,78 euro bruto per maand, aangepast aan de huidige index.
Het salaris wordt aangevuld met een kabinetsvergoeding van 609,36 euro (voltijds, à
huidige index).
Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector
kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximaal 12 jaar meegeteld
worden.
De provincie biedt haar werknemers een ruime waaier aan voordelen
(maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of een
fietsvergoeding, degelijke verlofregeling, kinderopvang in de paas- en
zomervakantie, …).

Hoe solliciteren?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief voor 31 januari 2021 via www.n-va.be/vacatures.
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Arno D’hooge (via
arno.dhooge@oost-vlaanderen.be of 0471 87 49 52).

