
Aanwerving vakbondssecretaris 
BBTK-ANTWERPEN 

 
 

A. Taakomschrijving 
 
1. BBTK-A'pen vertegenwoordigen in één of meerdere sectoren : 

 organiseren en animeren Beroepscomité('s); samen met een medewerker de daar 
bijhorende administratie op poten zetten (vb. militantenbestand, syndicaal tijd, 
syndicale premies, vormingsactiviteiten, correspondentie, enz...); 

 onderhandelen in bedrijven & PC's over ondernemings- & sectorale CAO's,  
samenwerking met BBTK-federaal - uitwerking van een syndicale politiek op sector 
en bedrijfsvlak, beheer van individuele en/of collectieve conflicten; opstellen en 
systematiseren van de daarbij horende briefwisseling, pamfletten, nota's, enz...; 

 begeleiden van militanten bij hun opdrachten in de onderneming. 
 Projecten in je sectoren ontwikkelen die meer leden en meer syndicale penetratie in 

bedrijven betekent. 
 
2. Deelnemen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de afdeling : 

 standpunten innemen inzake algemene syndicale dossiers (vb. sociale zekerheid, 
index, pensioenen, flexibiliteit...); 

 kunnen samenwerken in team over syndicale-, organisatorische- of 
personeelsprojecten in de afdeling (27 medewerkers);  

 representatieve taken waarnemen binnen en buiten de vakbond (vb. PC’s, allerlei 
commissies, Arbeidsrechtbank, enz...). 

 

B. Gevraagde Kwaliteiten 
 
1. Kennis hebben van : 

 geschiedenis, achtergrond en ideologie van socialistische, syndicale en sociale 
bewegingen 

 syndicale structuren : ABVV en zijn centrales 
 overlegstructuren : SD, CPBW, OR, PC, NAR 
 sociale & arbeidswetgeving : 

 * collectieve : SD, CPBW, OR, bescherming delegees... 
 * individuele : arbeidsovereenkomsten (bedienden én arbeiders), ... 
 * sociale zekerheid : werkloosheid, RIZIV, pensioenen, kindergeld... 

 sociaal economische analyse van bedrijven en hun arbeidsvoorwaarden : CAO's, EFI, 
enz... 

 sociaal economische structuren : arbeidsmarkt, EU, België, Vlaanderen, sectoren… 
 Frans:  Goede basiskennis lezen, begrijpen & spreken  
 Kunnen werken met tekstverwerking, outlook, internet, Excel, enz 

 
2. Zelfstandig complexe activiteiten aankunnen 

 zich inschakelen in de planning van het DB 

 woordvoerder in onderhandelingsprocessen met bedrijfsleiders, 
werkgeversorganisatie, individueel als collectief, enz. 

 werken met uitgebreide groep mensen & problemen : prioriteiten kunnen stel-
len/kunnen plannen & organiseren 

 pedagogische rol kunnen vervullen 
 procedures arbeidswetgeving kunnen opvolgen 
 analyseren van problemen, conflicten, strategieën met/van andere vakbonden, 



werkgevers, enz...kunnen ontwikkelen 
 

3. Democratische stijl, willen werken in teamverband, teams kunnen leiden 
Naast voldoende kritische zin, moet een secretaris ook voldoende "collectieve" zin 
hebben : 

 respecteren van de statuten en congresbeslissingen ABVV & BBTK 
 werken in teamverband (DB)  
 deelname aan het Uitvoerend Bestuur (UB) 
 samenwerking met collega's & bedienden BBTK en ABVV (andere bonden) 
 éénheid creëren in beroepscomité 
 vergaderingen kunnen organiseren en leiden 
 projecten kunnen plannen, uitwerken en realiseren 
 zin voor initiatief en pro-actief werken, op korte en lange termijn,  

 
4. Verantwoordelijkheid willen opnemen :  

 als lid DB van de afdeling, bv. voor bepaalde projecten, manifestaties, enz. 
 in verloop syndicale conflicten en hun afloop (CAO’s) 
 tegenover problemen van militanten en leden 

    
5. Communicatievaardigheid / soepele stijl 

Het gaat om een erg sociale functie, waarin vlot kunnen omgaan met de achterban, er 
door aanvaard worden, erg belangrijk is. Daarnaast moet men vlot mondeling & 
schriftelijk kunnen communiceren. 

 
C.   Verdere vereisten 

 minstens 2 jaar lid van het ABVV 
 militante syndicale opstelling in zijn professioneel werk & aanverwanten 

 bereid tot werken buiten uurrooster / avondwerk 
 bereid zijn tot alle nodige bijscholingen 
 in de Antwerpse regio of een aanpalend BBTK-gewest wonen 
 in het bezit zijn van een rijbewijs B 

 

D. Speciale voorwaarde : gezien de samenstelling van het huidige DB, zou het gezond 
zijn om onze ploeg te diversifiëren.  

 

E. Voordelen: betaling en voordelen volgens loonschaal BBTK-Antwerpen (anciënniteit in 
de vakbeweging wordt - volgens onze regels - in rekening gebracht) 
 

 


