
 
 
 

Taken 
 

√ Je beheert onder leiding van de verantwoordelijke studiedienst onderzoeksprojecten over o.a. 
tewerkstelling en vorming in de non-profit sector (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, 
revalidatiecentra …) 

√ Je verzamelt relevante gegevens en informatie en schrijft rapporten 
√ Je werkt mee aan de diverse projecten van de studiedienst op het domein van o.a. kennismanagement, 

vorming en ontwikkeling, etc. ter bevordering van de werking van FeBi vzw 
√ Je neemt deel aan werkgroepen en onderzoeksgroepen 
√ Je beheert statistieken en werkt instrumenten uit voor onderzoek en analyse 
√ Je volgt de nieuwe ontwikkelingen in je werkdomein op 
 

Profiel 
 
√ Je hebt bij voorkeur een masterdiploma. Relevante werkervaring is een pluspunt maar een uitstekende 

motivatie is minstens even belangrijk 
√ Je beschikt over kennis van onderzoeksmethodologie en data-analyse 
√ Je kan meedenken op niveau van de organisatie en neemt initiatieven ter bevordering van de werking van de 

vzw 
√ Je kan autonoom, proactief en in team werken 
√ Je kan problemen analyseren, oplossen en initiatieven voorstellen om ze te vermijden in de toekomst 
√ Je bent organisatorisch onderlegd en praktisch ingesteld 
√ Je bent perfect Nederlandstalig of Franstalig, met een zeer goede kennis van de andere landstaal, 

zowel mondeling als schriftelijk 
√ Je kan vlot overweg met MS Office (Powerpoint, Excel, Outlook) 
√ Je hebt kennis van specifieke software voor onderzoek. Kennis van SPSS is een pluspunt 
√ Je bent leergierig en flexibel 
√ Je kan je vinden in de waarden van de non-profit 
√ Je bent contactvaardig, empathisch en klantvriendelijkheid is belangrijk voor jou 
 

Wij bieden je 
 
√ Een voltijds contract van onbepaalde duur 
√ Barema: 1.81-PC 330 privé-ziekenhuizen, maaltijdcheques, terugbetaling openbaar vervoer woon-

werkverkeer 
√ Een boeiende, maatschappelijk relevante en gevarieerde job in een groeiende sector 
√ Mogelijkheid om te telewerken 
√ Een flexibele uurregeling en een aangename werksfeer 

 
 

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & 
Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit 

sector, wiens hoofdopdracht het creëren van 'werk' of het stimuleren van 
'vorming' is, en wij zijn op zoek naar een 

 
Projectbeheerder studiedienst (m/v) 

Zin om ons team te komen versterken? 

Mail dan vóór 8 september 2019 je cv en motivatiebrief in pdf-formaat naar info@fe-bi.org 
Neem zeker een kijkje op www.fe-bi.org voor meer informatie over onze vzw 

Contactpersoon: Jonathan Chevalier, directeur, Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel 
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