
S’Academie vzw 
Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel 

 
S ’Academie vzw, de seniorenwerking van de Federatie van Socialistische 
Mutualiteiten van Brabant zoekt voor spoedige aanwerving in het kader van een 
vervangingscontract een administratief bediende (m/v/x). 
 

Jobomschrijving: 
We zijn op zoek naar een creatief manusje-van-alles. Je denkt actief mee na over 
ons activiteitenaanbod, je helpt mee aan het vlotte verloop van onze activiteiten, 
houdt de inschrijvingen in het oog, onderhoudt contact met onze deelnemers en 
maakt promotie via sociale media.  
 
Taken: 
Administratie: 

 Je bent het aanspreekpunt via telefoon of e-mail. 
 Je verzorgt administratieve taken zoals inschrijvingen, deelnemerslijsten 

aanmaken en aanpassen, opvolgen van betalingen … 

 Het opvolgen van onze reizen en activiteiten: opmaken en versturen van 
infobrieven, communiceren met deelnemers ... 

Sociale media en communicatie: 
 Onderhouden van onze Facebook en Instagram-pagina,  
 Het plaatsen van onze activiteiten op websites zoals Uit in Vlaanderen,  
 Regionale kanalen zoeken en aanpassen per activiteit. 

Algemeen: 
 De voornaamste bezigheid van onze vzw is het vlotte verloop van ons 

activiteitenaanbod. Samen met je collega’s volg je dit op.  
 Indien nodig spring je bij om een activiteit te begeleiden of bied je 

ondersteuning tijdens een evenement. 
 

Profiel: 
 Je bent communicatief vaardig. 
 Je hebt een voorliefde voor kunst en cultuur. 
 Je bent een planner (agenda in de gaten houden). 
 Je kan zelfstandig werken binnen een klein team. 
 Je bent flexibel inzetbaar t.a.v. onze activiteitenaanbod. Avond- en weekend 

werk schrikken jou niet af.  
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 Je voertaal is Nederlands, maar een goede kennis van Frans en Engels zijn 

een pluspunt. 
 Bekend zijn met de methodieken en werkwijzen van de socioculturele sector 

zijn een pluspunt. 
 

Wij bieden een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen en een 

tewerkstelling op wandelafstand van het Centraal Station (Brussel). 

 

Interesse? Richt jouw kandidatuur met curriculum vitae vóór 8 juni 2022 aan 

jobs@fsmb.be met de referentie “Administratief bediende S’Academie”. 
 

De gesprekken met de gekozen kandidaten vinden plaats in de loop van de 

maand juni 2022. 
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