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VACATURE ECONOMISCH ADVISEUR (VOLTIJDS) 
 

SST is de koepel en werkgeversfederatie van de Maatwerkbedrijven (sociale 
werkplaatsen) in Vlaanderen. We vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de 
sector en zijn de gesprekspartner van het beleid en de sociale partners. Om ons team te 
versterken zijn we op zoek naar een voltijdse economist .  
 
Ben je gebeten door cijfers? Hebben jaarrekeningen, grafieken en excel-files geen 
geheimen voor jou? Wil je de uitdaging aangaan om onze sector cijfermatig op de kaart 
te zetten? Dan is deze functie iets voor jou! 
 
PROFIEL 
Als adviseur vertaal je beleidsopties, cao’s en uitvoeringsbesluiten cijfermatig en 
bereken je financiële consequenties op sectorniveau. Je zoekt opportuniteiten om het 
ondernemerschap van de werkplaatsen te versterken en begeleidt de sector in het 
transitieproces naar het nieuwe decreet Maatwerk. Je rapporteert aan de directie en het 
bestuur. 
 
TAKENPAKKET 

 Je volgt de sociale en Vlaamse regelgeving ter zake, zorgt voor het nodige 
studie -en cijferwerk & geeft deskundig advies. 

 Je voert socio-economisch onderzoek en analyse uit van de sector van de 
sociale werkplaatsen. 

 Je ontwikkelt collectieve en individuele dienstverlening voor de leden-
ondernemingen, en biedt ondersteuning en sectorrapportering. 

 Je volgt de verschillende overlegvormen op en onderbouwt onderhandelingen 
cijfermatig.  

 Je doet aan kennisopbouw- en expertiseontwikkeling binnen het PC 327.01. 
 
COMPETENTIES 
Taakspecifieke competenties 

 Master EW of TEW of handelsingenieur (of master in een andere richting met 
bijkomende economische opleiding of ervaring). 

 Je kan procesmatig werken en oplossingsgericht denken 
 Je hebt een abstract en analytisch denkvermogen 
 Je bent zeer vaardig in cijferwerk 
 Je bent een krak in Excel 

 
Kerncompetenties SST 

 Visie: Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën uitwerken voor de 
toekomst door ze in een ruimere context en perspectief te plaatsen. 

 Omgevingsbewustzijn: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, 
politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en kan deze kennis benutten voor 
onze organisatie. 

 Netwerken: Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en 
buiten de organisatie. Je wendt die aan om informatie, steun en medewerking te 
verkrijgen. 

 Samenwerken: Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat.  
 

Algemene competenties 
 Je hebt een uitgesproken interesse in de sector van de sociale economie 
 Je hebt kennis en ervaring met de courante software (Word, Excel, Powerpoint 

…) 
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AANBOD 
 Voltijdse functie onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding 
 Standplaats in Gent in een mooie werkomgeving vlakbij station Gent Sint-

Pieters (op termijn mogelijke verhuis naar Brussel) 
 Loon volgens barema categorie 2, PC 327.01, maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering en abonnement openbaar vervoer. 
 
INTERESSE 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 02/10/2017 naar Eva Verraes, directeur SST.  
Contact: eva.verraes@sst.be / Tel: 09 259 97 66 
Er is voorafgaand een schriftelijke proef. Selectiegesprekken gaan door op 13/10.  
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