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Vacaturebericht 

 

Voltijdse stafmedewerker voor de commerciële en organisatorische 

uitbouw van het centrum d’Abdij (M/V) 

Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge 

 

Functie: 

Je staat in voor de dagelijkse coördinatie en verdere commerciële uitbouw van het onderwijscentrum 

d’Abdij in de Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek.  

Je bent mee verantwoordelijk voor:  

 commerciële uitbouw van het onderwijscentrum; 

 materieel en logistiek beleid; 

 organisatie van de dagelijkse werking; 

 communicatiebeleid; 

 personeelsbeleid en coördinatie van de logistieke medewerkers en vrijwilligers. 

Je geeft verantwoording over de operationele werking naar de vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge 

(vzw VOBB).  

Profiel: 

 Je bent flexibel en vlot in de sociale omgang. 

 Jouw schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. 

 Je hebt sterke organisatorische skills. 

 Je kan zelfstandig werken. 

 Je beschikt over een sterk ICT-probleemoplossend vermogen. 

 Je bent goed in teamwork. 

 Je bent bereid je regelmatig bij te scholen. 

 Je bent bereid tot avondwerk en occasioneel weekendwerk (bij voorkeur wonen in de brede re-

gio Brugge). 

 Je beschikt over een bachelor in een relevant studiegebied. 

 Je bent loyaal tegenover de missie en visie van de organisatie. 

 



2018/002 

 

Aanbod:  

 Je komt terecht in een dynamisch team bij de vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge (VOBB).  

 Je krijgt een verloning volgens het paritair comité 337 of op basis van een voltijdse detachering 

uit het onderwijs (met behoud van statuut, vaste benoeming en onderwijssalaris). 

 De plaats van tewerkstelling is d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek. 

 

Kandidaatstelling: 

 Heb je interesse in deze functie? Mail dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV tegen ui-

terlijk 7 november 2018 naar vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge (vzw VOBB), ter attentie 

van mevrouw An Quaghebeur (an.quaghebeur@katholiekonderwijs.vlaanderen), Baron Ruzet-

telaan 435, 8310 Assebroek met vermelding van de vacaturetitel (2018/002). 

 Voor meer informatie over de functie en de organisatie kan je contact opnemen met Bisschop-

pelijk gedelegeerde voor Onderwijs An Quaghebeur (an.quaghebeur@katholiekonderwijs.vlaan-

deren). 

 Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld.  

 De sollicitatiegesprekken zullen plaats hebben op donderdag 15 november 2018 (middag en 

vooravond). 

 Kandidaten kunnen worden opgeroepen tot een gesprek met een selectiejury. Geschikte kandi-

daten kunnen worden doorverwezen naar een assessment.  

 

 

 


