
Agora zoekt een polyvalente medewerker  
Raison d’être van deze fuctie 

Agora stelt een vorm van deliberatieve democratie voor door loting. Meer specifiek is het 
de bedoeling om de institutionalisering van een Brusselse burgerassemblee met 
wetgevende macht op te zetten en te bevorderen. Raadpleeg om de waarden van de 
beweging te begrijpen de kleine welkom bij Agora (document in werkversie) en de website.  

Agora mist momenteel de kracht om zijn missie te bereiken. Verschillende werkgroepen 
(WG's) hebben inderdaad geen personeel met specifieke vaardigheden. De Agora-leden 
willen daarom een halftime medewerker persoon inhuren om haar beweging te versterken 
en haar doelen te bereiken.  

Bepaal je eigen takenpakket  

● De aangestelde persoon wordt uitgenodigd om de eerste maand na de 
indienstneming een rondje door de beweging te maken door deel te nemen aan de 
activiteiten van de verschillende werkgroepen.  

● Na deze periode van ontdekking biedt hij of zij haar of zijn hulp aan de beweging 
aan in een rol die hij of zij nuttig acht.Het mandaat van deze job zal pas worden 
vastgesteld nadat het is voorgesteld en gevalideerd door de Algemene Vergadering 
(Inter-GT) van Agora.  

● Dit is een tewerkstelling van 4 maanden. Als de algemene vergadering (inter-GT) en 
de aangeworven persoon tot overeenstemming komen, is een verlenging eventueel 
mogelijk.  

Uit te voeren taken en gezochte profiel 

 "If we believe that an organization has its own sense of direction, its own evolutionary 
purpose, then people who align their decisions with that purpose will sail with the wind of 
evolution at their back.” Reinventing organisation - F. Laloux  

De volgende taken worden dus uitgevoerd; in functie daarvan bepaalden we een 
profiel.  
 
De beweging ondersteunen in haar missie om een Brusselse burgerassemblee te 
organiseren, haar te vertegenwoordigen in het Brussels Parlement te en haar uiteindelijke 
doelstelling om burgerparticipatie via loting te institutionaliseren.  

● We zoeken een kandidaat met een goed begrip van de Agora-
beweging  

● Een C1 niveau Nederlands en Frans is vereist voor deze functie  
 

 
 



De aangeworven medewerker zal functioneren in een beweging die georganiseerd is 
volgens de principes van de sociocratie met een sterke aanwezigheid van vrijwilligers  

● We zoeken een kandidaat met kennis van de principes van de 
sociocratie  

● We zoeken een kandidaat die flexibel beschikbaar is, met regelmatige 
avondvergaderingen (2 / week)  

De kandidaat zoekt en vindt zijn/haar eigen plek in de beweging om ervoor te zorgen dat 
deze haar doelen bereikt.  

● We zoeken een autonome, proactieve en teamgeoriënteerde 
kandidaat  

● Afhankelijk van de behoeften van de beweging in april 2020 kan deze positie worden 
verlengd.  

De aangeworven persoon zal moeten voelen en kiezen waarmee hij of zij de beweging kan 
helpen zijn missie te verwezenlijken, wetende dat de ontbrekende elementen voor het 
moment in de verschillende werkgroepen als volgt zijn geïdentificeerd. Dit zijn echter geen 
onmisbare vaardigheden en de geselecteerde persoon kan er anderen identificeren.  

● Politieke vaardigheden en ervaringen (bij voorkeur in het Brusselse 
parlement)  

● Vaardigheden voor het in de praktijk brengen van een (politieke) 
strategie  

● Een goed netwerk in het verenigingsleven  

● Juridische vaardigheden (om de beslissingen van de burgerassemblee te vertalen in 
juridische teksten)  

Arbeidsomstandigheden  

● Halftijds werk voor 4 maanden (januari-april 
2020)  

● Regelmatig avondwerk  

● Een arbeidsovereenkomst met een vaste duur van 4 maanden (of minder indien 
gewenst)  

● Indiensttreding begin januari  

● Het meeste werk zal worden gedaan in de kantoren van Agora in het Brusselse 
Parlement, in de centrum van Brussel  

● Het salaris van alle werknemers van Agora is gelijk aan en is gebaseerd op het mediaan 
Brussels salaris  

  



In de praktijk  

Stuur uw "achternaam-voornaam-CV" en motivatiebrief ("achternaam-voornaam-LDM") in 
PDF naar job@agora.brussels uiterlijk op 02/12/2019 om 23u59 uur.  

Een eerste gesprek staat gepland voor 13 december. Bedankt om deze datum vrij te 
houden. In het geval van een tweede gesprek wordt dit gepland tussen 13 en 20 december.  

Neem voor vragen contact op met 
job@agora.brussels  

In zijn team wil Agora de diversiteit van ons kapitaal weerspiegelen. Agora sluit kandidaten 
niet uit op basis van geslacht, etniciteit of handicap.  


