
Agora zoekt een halftijdse medewerk(st)er administratie 
 
Beschrijving Agora 
 
Agora ijvert voor een vorm van democratie via loting. Agora heeft als doel een Brusselse 
burgerassemblee met wetgevende macht op te richten en de institutionalisering van deze 
assemblee te promoten. 
 
Wil je een bijdrage leveren aan dit burgerinitiatief en collectief avontuur? Ben je nieuwsgierig 
naar het uittesten van vormen van zelfmanagement en horizontaliteit in je werk? 
 
Beschrijving van de functie 
 
Om het werk van het parlementaire team en de beweging te ondersteunen, is Agora op zoek 
naar een secretaris / administratieve medewerk(st)er.  
 
Belichaam je orde? Kan je administratieve taken efficiënt uitvoeren? Beheers je Excel, Word,  
Google Suite en Framasuite?  
 
We zijn op zoek naar een veelzijdig team dat zowel initiatief als verantwoordelijkheid neemt. Als 
je openstaat om het Agora-avontuur in te duiken, krijg je de kans om verder te gaan dan je 
initiële taken, en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken. 
 
Taken  

● Lezing, synthese en klassering van documenten; 
● Hulp bij de interne organisatie (verslagen opmaken, monitoren van digitale tools,...); 
● Contact center: het beantwoorden van de telefoon, het beantwoorden van e-mails op 

info@agora.brussels; 
● Beheer van kantoormaterialen, office management; 
● Invoeren van prestaties, verloven, afwezigheden; 
● Diverse taken ter ondersteuning van het team (werknemers en vrijwilligers). 

 
Vaardigheden 

● Zin voor synthese; 
● Het delen van Agora's waarden en enthousiasme voor dit politiek project; 
● Beschikbaarheid, autonomie, initiatief en veelzijdigheid; 
● Gevoel voor organisatie en verantwoordelijkheid; 
● Administratieve vaardigheden (verzekeringen, enz.). 

 
Bonus vaardigheden  

● Kennis van de werking van de Belgische instellingen en Brusselse instellingen in het 
bijzonder; 



● Kennis van andere talen die in Brussel veel worden gesproken (Engels, Arabisch, 
Spaans, Turks, enz.). 

 
Profiel  

● Kennis van de Nederlandse en Franse taal (actieve kennis van 1 taal, tenminste 
passieve kennis van de andere); 

● Het parlementaire team zal uit zes personen bestaan en moet de diversiteit van Brussel 
weerspiegelen, althans wat geslacht, herkomst en taal betreft; 

● Burgerlijke en politieke rechten genieten. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

● Halftijds of voltijds (zie hieronder); 
● Avondwerk op reguliere basis; 
● Een arbeidscontract met een beperkte duur van 5 jaar (of minder indien gewenst); 
● Een salarispakket inclusief een reeks extralegale voordelen (maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering); 
● Zo snel mogelijke indiensttreding - bij voorkeur in de zomer; 
● De hoofdtaken zullen plaatsvinden in de bureaus van Agora in het Brusselse Parlement, 

Lombardstraat 69 te 1000 Brussel. 
 
Deze taken komen overeen met een halftijdse job. We hebben nog twee andere halftijdse 
aanbiedingen gepubliceerd, namelijk logistieke ondersteuning van de assemblee, en 
methodologische en organisatorische ondersteuning van de assemblee. Als je geïnteresseerd 
bent in twee van deze aanbiedingen, kunnen ze gecombineerd worden tot een voltijdse job. Wij 
geven de voorkeur aan één halftijdse en één voltijdse job.  
 
Aanwervingsprocedure  

● Stuur je CV en motivatiebrief in PDF-vorm naar job@agora.brussels vóór 24 juni 12u ‘s 
middags.  

● Geef in de onderwerpregel van de e-mail aan of je solliciteert voor aanbieding 1, 2 en/of 
3 en je beschikbaarheid op de drie onderstaande data.  

● Een eerste interview is gepland op 28 juni of 2 juli. In het geval van een tweede 
interview, is het gepland op 4 juli. Gelieve deze data vrij te houden. 

● Voor vragen kan je contact opnemen met job@agora.brussels 
 
Het team van Agora wil de diversiteit van onze hoofdstad weerspiegelen. Agora sluit kandidaten 
niet uit op basis van geslacht, etniciteit of handicap en bevordert actief de diversiteit in het team. 
 
 

 
 


