ENGLISH VERSION BELOW

Dynamisch team zoekt enthousiaste collega die gepassioneerd
is door sociale veranderingsprocessen in Zuid en Noord
- Sector ontwikkelingssamenwerking/Social profit

South Research zoekt een enthousiaste collega die geboeid is door veranderingsprocessen in de
sector van ontwikkelingssamenwerking/social profit.
South Research is een dynamische, kleine organisatie die gespecialiseerd is in advies en
ondersteuning aan spelers binnen de Noord-Zuidsector, en de laatste jaren ook binnen de social
profit sector in België en Europa. Je komt terecht in een zelfsturend en divers team dat consultancy
opdrachten uitvoert voor ngo’s, overlegplatformen, netwerken, overheden, vzw’s etc. Bij South
Research dragen en vormen de werknemers de organisatie. Je krijgt de kans je werk zelf in te vullen
aan de hand van je interesses en competenties, afhankelijk van de vragen die uit de sector komen
of de noden die je zelf identificeert. South Research legt de lat hoog qua kwaliteit, maar heeft
tegelijkertijd oog voor de mens achter de werknemer.
Als je belang hecht aan werken in een maatschappelijk relevante context samen met collega’s
Als je een open geest en oog voor diversiteit hebt
Als je ervan overtuigd bent dat echte verandering enkel werkt als iedereen mee is
Als je ervan houdt jezelf vast te bijten in opdrachten die het verschil maken
… dan is werken bij South Research misschien iets voor jou.

Takenpakket
Je faciliteert veranderingsprocessen binnen organisaties, je werkt evaluaties uit en verzorgt
opleidingen. Binnen de krijtlijnen die de opdrachtgever zet, geef jij invulling aan de opdracht. Je
bent verantwoordelijk voor het hele traject: uitwerken van de offerte, uitvoering van de opdracht
en terugkoppeling achteraf. Je waakt over de timing en het budget. Je collega’s zijn je klankbord
waar nodig en het office management zorgt voor administratieve ondersteuning. Sommige
opdrachten worden in team uitgevoerd: met collega’s en/of externen.

Profiel
Kennis en ervaring
Je hebt:
een universitair diploma of gelijkaardige kwalificaties door ervaring;
kennis over actuele uitdagingen gelinkt aan klimaat, rechtenaanpak, democratie en
mensenrechten, fragiele staten, migratie of de Belgische social profit sector is een
meerwaarde
ervaring in kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek met daarbijhorend veldwerk (in
België of in het buitenland) is een meerwaarde;
ten minste vijf jaar professionele ervaring in consultancy in de werkdomeinen van South
Research (participatief projectmanagement, evaluaties, organisatorische en
institutionele ontwikkeling, procesbeheer, opleiding

Persoonlijkheid en vaardigheden
Je hebt een goede kennis (gesproken en geschreven) van Engels en Frans; basiskennis
van Nederlands; kennis van andere talen is een meerwaarde (Arabisch, Spaans,
Swahili…).
Je bent stressbestendig en kan omgaan met hoge kwaliteitseisen. Je kan verschillende
opdrachten gelijktijdig beheren en uitvoeren.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je kan jezelf zowel schriftelijk als
mondeling helder uitdrukken.
Je beschouwt werken in een internationale context als een plezier en uitdaging. Je bent
bereid om af en toe kortere periodes (1-3 weken) in het buitenland te werken. Daarbij
wordt rekening gehouden met je eigen interesses en mogelijkheden.
Je functioneert goed in een zelfsturend team. Je bent een teamplayer, maar je kan ook
zelfstandig werken.
Je kan vlot overweg met MS Office. Kennis van software voor data analyse (kwantitatief
en/of kwalitatief) is een sterke meerwaarde.

South research biedt…
een zeer gevarieerde functie in een dynamisch, zelfsturend en divers team
voltijds (deeltijds bespreekbaar, vanaf 80%)
loon volgens loonbarema B1a PC 329
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, reisverzekering, internetaansluiting thuis,
laptop
terugbetaling kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer (of fietsvergoeding)
Solliciteren voor 25 okt 2019 met CV en sollicitatiebrief waarin je je specifieke meerwaarde voor
South Research aangeeft.
Eerste gespreksronde gepland 6-19 november.
Voor meer informatie over de positie en de toewijzing, neem contact op met Lies Somers via
telefoon 016/49.83.10 (op ma –di – do) of e-mail lies.somers@southresearch.be

ENGLISH VERSION

Dynamic team is looking for enthusiastic colleague who
is passionate about social change in South and North
- Development Cooperation / Social Profit

South Research is looking for an enthusiastic colleague who is fascinated by change in
development cooperation/ social profit.
South Research is a dynamic, small organization specialised in advice and support to actors in the
North-South sector, and in recent years also in the social profit sector in Belgium and Europe. You’ll
be part of a self-steering and diverse team that delivers consultancy services to ong’s, networks,
platforms, governments, non-profit organizations etc. South Research is shaped and carried by its
employees. You get the opportunity to adapt your work to your own interests and skills, depending
on the demands of the sector or the needs you identify. South Research aims high in quality, but
also pays attention to the wellbeing of all team members.

If you want to work in a social relevant context, together your colleagues
If you have an open mind and welcome diversity
If you are convinced long term change is possible only when everyone is taken on board
If you like to sink your teeth in assignments that make a difference
... this might be the job for you

What you will do
You facilitate change within organisations, you carry out evaluations and provide training. Within
the guidelines provided by the client, you concretise the assignment. You are responsible for the
entire process: composing an offer, carrying out the work (in team: internal or external), feedback.
You monitor the timing and budget. Your colleagues are your sounding board when necessary and
Office Management provides administrative support.

What South Research is looking for
You have:
a university degree or equivalent qualification by experience;
knowledge about current challenges linked to climate, legal approach, democracy and
human rights, fragile states, migration or the Belgian social profit sector is an asset;
experience in quantitative and / or qualitative research with accompanying fieldwork (in
Belgium or abroad) is an asset;
at least five years of professional experience in consultancy in the working areas of South
Research (participatory project management, evaluation, organisational and institutional
development, process management, training)

Personality and skills
You have good knowledge (spoken and written) of English and French; basic knowledge of
Dutch; knowledge of other languages is an asset (Arabic, Spanish, Swahili ...).
You are stress resistant. You have strong organisational and planning skills.
You have strong writing and presentation skills.
You consider working in an international context as an advantage. You are prepared to work
abroad for short periods (1-3 weeks) occasionally. This depends on your interests and
availability.
You thrive in a self-steering team. You are a team player but also like to work independently.
You are proficient in MS Office. Knowledge of data analysis software (quantitative and / or
qualitative) is a strong value.

South Research offers...
a very diversified job in a dynamic, self-steering and diverse team
full-time (part-time possible, at least 80%)
salary according to salary scale B1a PC 329
hospitalisation insurance, group insurance, travel insurance, Internet access at home, laptop
reimbursement cost commuting by public transport or bike
Apply before 25th Oct 2019 with CV and cover letter in which you indicate your specific value to
South Research.
First interviews planned 6-19th of November.
For more information about the position and the selection process, please contact Lies Somers by
phone 016 / 49.83.10 (Monday - Tuesday - Thursday) or email lies.somers@southresearch.be

