Vacature
Secretariaatsmedewerker (m/v)
November 2021

De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn
is een structuur voor internationale samenwerking tussen delen van België, Duitsland
en Nederland. Om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren, worden
relevante internationale onderwerpen behandeld. De verbetering van de
levenskwaliteit van de burgers heeft hierbij de hoogste prioriteit.
Ter versterking van het team zoeken wij per 1 februari 2022
een secretariaatsmedewerker (m/v)

Uw taken zijn onder andere:
− Ondersteuning bij de administratie en coördinatie van de organen (Bestuur en
Vergadering)
− Voorbereiding en coördinatie van evenementen, afspraken, vergaderingen en
bezoeken
− Ondersteuning bij algemene secretariële taken
Uw profiel:
− Diploma op het gebied van secretariaat of gelijkwaardig diploma
− Vloeiende beheersing in woord en geschrift van ten minste twee euregionale
talen (FR, DE, NL)
− Gestructureerd, zelfstandig werken en snel inzicht in de materie
− Goede kennis van de gangbare MS-Office programma's
− Gemotiveerd, betrokken, teamgericht en stressbestendig.
− Oog voor de essentie en het vermogen om prioriteiten te stellen
− Organisatietalent
Een vloeiende beheersing van het Engels in woord en geschrift is een pré.

Wat wij u bieden:
− Verantwoordelijk en onafhankelijk werken in een toegewijd en open-minded
team
− Ruimte voor initiatief, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om ideeën aan
te dragen
− Aangename en open werkcultuur met veel ruimte voor eigen inbreng in
combinatie met de zekerheid en mogelijkheden van een gevestigde
organisatie.
− Een spannende internationale omgeving
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Algemene informatie:
Het is een deeltijdwerk (0,5 FTE). De werklocatie is in Eupen, België.
Gelieve uw sollicitatie (inclusief CV en motivatiebrief) uiterlijk op 16-12-2021 te sturen
naar ronjaschmetz@euregio-mr.eu of schriftelijk aan
EGTS Euregio Maas-Rijn
Ronja Schmetz
Gospertstraße 42
4700 Eupen
België

Opmerking:
Houd u er rekening mee dat de sollicitatiedocumenten die worden ingediend na afloop van
de sollicitatieprocedure niet worden geretourneerd.
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