
VACATURE ALUMNI COORDINATOR (28 u - FR/NL) 

 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) is een innovatief ‘lifelong learning’ netwerk met drie 
weekendscholen in Brussel. Dit netwerk empowert honderden maatschappelijk kwetsbare 
tieners uit aandachtswijken als Molenbeek. Via contact met rolmodellen en leuke praktijkles 
van bevlogen professionals, zoals ondernemers, verpleegkundigen of mecaniciens bereidt 
TADA deze tieners voor op een zelfstandig en gemotiveerd leven ‘later’. TADA is 
bovendien ook een inspirerende plek waar dialoog wordt ingezet tegen de vervreemding in 
onze samenleving. TADA telt binnenkort meer dan 500 oud-leerlingen, die deel zullen 
uitmaken van het alumninetwerk ‘TADA For Life’. Meer weten? Bezoek onze website 
http://www.toekomstatelierdelavenir.be. 
 
Wil jij deel uitmaken van dit netwerk en onze impact helpen vergroten ?  
 
Wat biedt TADA jou ? 

• Je kan je vele talenten kwijt in een afwisselende, leerrijke en betekenis-
volle job.  

• Je maakt deel uit van een innovatieve organisatie met een 
maatschappelijk doel. 

• Je krijgt een deeltijds (28u per week) bediendecontract van onbepaalde 
duur met aantrekkelijke voorwaarden en een marktconform salaris. 

• Je werkt in een comfortabele en inspirerende werkomgeving 
(Naamsepoort, Brussel) met goede werkmaterialen (een up-to-date IT-systeem, 
iPhones, iMacs/MacBooks/ChromeBooks). 

 
Wat beteken jij voor TADA ? 

• Als Alumni Coördinator, sta je in voor de operationele organisatie van 
het alumninetwerk. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Alumni Manager 
die verantwoordelijk is op strategisch niveau. 

• Jouw organisatorisch talent, stressbestendigheid en proactieve 
houding zorgen ervoor dat de organisatie van de maandelijkse pedagogische 
activiteiten en van de wekelijkse huiswerkplek op een efficiënte manier verloopt. 

• Dankzij jouw empathische en gestructureerde communicatie 
(mondeling en schriftelijk) onderhoud je een constructief contact met de 
jongeren, hun ouders en de gastdocenten. 

• Jouw brede sociale interesse en jouw liefde voor Brussel, helpen je 
om een breed netwerk voor de alumni uit te bouwen. Je voorziet het ‘TADA 
For Life’ platform van artikels en je brengt de alumni in contact met gevarieerde 
organisaties en/of personen. 

• Je houdt van orde en nauwkeurigheid. De administratie rond de alumni is 
steeds up-to-date en punctueel opgenomen in de verschillende 
informaticasystemen van TADA. 

 
Profiel 

• Je beschikt over een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt minimum 2 à 3 jaar ervaring in ‘projectmanagement’ en/of ‘pedagogie’. 

• Je bent Franstalig/Nederlandstalig en beschikt idealiter over een zeer goede 
kennis van de andere landstaal. 

• Je stelt je flexibel op en je bent bereid om af en toe ’s avonds te werken voor 
afspraken met gastdocenten of ouders en om één zaterdag of zondag per maand 
te werken (in ruil krijg je een dag vrij tijdens de week). 

• Je herkent jezelf in de waarden van de organisatie. Je staat voor engagement, 
professionalisme en positivisme. Je houdt van dynamische omgevingen en gelooft 
in het concept van levenslang leren. 
 

Iets voor jou ? 
Stuur je cv en motivatiebrief voor 15 maart 2018 naar 
job@toekomstatelierdelavenir.com met ‘Alumni Coördinator’ in het onderwerp 
van je e-mail. Je krijgt ten laatste op 30 april 2018 een antwoord van ons.    
 

	

	


