
Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie 
en transformatieprocessen, vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan 
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-
hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en 
in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het gezag staat van de 
Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Bij de dienst HR Learning sta je in voor:

 de ondersteuning van de opleidingsstrategie  

Inclusief: 

• Het opstellen van activiteitenverslagen op basis van de geplande KPI’s, in samenwerking 
met de administratieve en financiële verantwoordelijken alsook je hiërarchische lijn;

• Het houden van behoeftenanalyses en interne opleidingsenquêtes (of soortgelijke 
activiteiten);

• De realisatie van strategische opleidingsscenario’s op basis van verschillende inputs 
(jaaractieplan, strategische visie van het Agentschap, begroting ...).

 
 de operationele uitrol van de opleidingsstrategie

Inclusief: 

• De jaarlijkse planning bij het Personeelsbeleid van de dienst HR Learning, via een aanpak 
project/output (bestekken, nieuwe opleidingen, reflectiegroepen, vergaderingen, enz.)

• De methodologische en pedagogische ondersteuning 
van de personeelsleden (in de vorm van advies, 
animaties, opleidingen of coachings);

• De projecten leiden voor de uitrol van opleidingen 
(uitwerking van een referentiesysteem van de 
competenties, bestekken, vertaling van behoeften in 
pedagogische projecten, enz;
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 de promotie van de dienst HR Learning bij het Agentschap

Inclusief: 

• De vertegenwoordiging van de dienst voor het pedagogische luik in dewerkgroepen;
• De ontwikkeling of optimalisering van de samenwerking met andere diensten (Interne 

Communicatie, Aankoop, PMO, Aanwerving, enz.);
• De communicatie in het Agentschap over de opleidingsmogelijkheden en de 

modaliteiten daarvan.

• Je bent gepassioneerd door de wereld van opleiding en de human resources; 

• Je onderschrijft en belichaamt de waarden Verantwoordelijkheid, Respect en 
Uitmuntendheid, maar ook Openbare dienstverlening;

• Je kunt een actor van positieve verandering zijn bij het Agentschap en uiteindelijk een 
ambassadeur/ambassadrice worden;

• Je hebt belangstelling voor openbare netheid en afvalbeheer;

• Je hebt een universitair diploma Master in de pedagogie, psychologie of management 
behaald in het Belgisch onderwijs of een specifieke erkenning van een in het buitenland 
behaald diploma afgegeven door de Federatie Wallonië-Brussel of door de Vlaamse 
Gemeenschap;  

• Je hebt minimaal 10 jaar nuttige ervaring in volwassenenopleiding, waaronder: 
behoeftenanalyse, reportings opmaken, pedagogische of strategische projecten 
beheren, bijzondere bestekken opstellen, samenwerken met interne/externe 
leveranciers, opleidingen geven aan volwassenen, opleidingen evalueren, enz.; 

• Je bent vertrouwd met de Microsoft Office Suite, digitale leermiddelen en 
projectmanagement;

• Je hebt een goed vermogen om behoeften en uitdagingen systematisch te analyseren.

• Je hebt goede redactionele vaardigheden en zin voor synthese;

• Je bent autonoom, dynamisch, proactief, georganiseerd en een goede teamspeler; 

• Je geeft blijk van ethiek, integriteit en deontologie; 

• Je voelt je op je gemak bij je gesprekspartners, ongeacht 
hun hiërarchische niveau; 

• Je hebt een perfecte kennis van het Frans en je kunt met 
je collega’s in het Nederlands communiceren.
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Interesse?

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen 
met een beperking aan om te solliciteren.met een beperking aan om te solliciteren.

Net Brussel biedt je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een 
loonpakket dat overeenstemt met het barema van de graad van attaché (rang 10.1).
 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen alsook tegemoetkomingen van de 
Sociale dienst, met name: 

• Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
• Eindejaarspremie
• Maaltijdcheques
• Productiviteitspremie
• Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
• Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de 

gezinsleden)
• MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
• Tegemoetkoming in apothekerskosten
• Tegemoetkoming in verschillende kosten (bijv.: bril, tandprothesen, enz.)
• Tegemoetkoming in een sport- of cultureel abonnement

Een loonsimulatie kan worden gevraagd aan de dienst Personeelsbeleid van Net Brussel.

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Serge Dom, Aanwervingen, met vermelding van de 
referentie “Learning Developer /2023” per e-mail: serge.dom@arp-gan.be

Uiterste datum om te solliciteren: 15/04/2023 
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