
 
 

We zoeken een nieuwe collega in de afdeling Coöperatief Leven 
 

U bent vertrouwd met het maatschappelijk middenveld? U bent op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

U wilt actief bijdragen tot een toekomstgericht vernieuwend ethisch project in het hart van ons 

economisch bestel? 

NewB zoekt een nieuwe collega in de afdeling “Cöoperatief leven”.  Uw rol zal er in bestaan om alle 

huidige en toekomstige stakeholders actief te betrekken in de volgende stappen naar een 

coöperatieve duurzame bank: te beginnen met de 50.000 burger-coöperanten, 150 lidorganisaties en 

de ambassadeurs. Samen met de ploeg professionele vaste krachten bevordert u de inbedding in de 

Belgische maatschappelijke omgeving. 

Als kandidaat/kandidate moet u: 
• Een  goed zicht hebben op het Belgisch maatschappelijk middenveld en ervaring met het 

werken in deze omgeving; 

• Belangstelling hebben voor economische en financiële thema’s; 

• Voldoende tweetalig zijn om een nationale werking te dragen;  

• Een goede teamgeest hebben, oplossingsgericht zijn met goede organisatorische 

capaciteiten; 

• Vanuit Brussel werken en beschikbaar zijn voor avond- en weekendwerk (soms); 

• Vanuit een empathische ingesteldheid de tevredenheid van de coöperanten centraal plaatsen 

in uw aanpak. 

Uw verantwoordelijkheden: 
• U bent medeverantwoordelijk voor de werking van de afdeling “Coöperatief leven” en stemt 

af  met de andere diensten en collega’s; samen met uw ploeg rapporteert u rechtstreeks aan 

de CEO. 

• U bent met uw ploeg de contactpersoon bij uitstek voor de coöperanten: zowel 

burgercoöperanten als lidorganisaties; u maakt dat ze zich thuis weten in de coöperatie, u 

activeert mee campagnes die voor hen bestemd zijn; u bewaakt mee de correspondentie met 

de coöperanten; 

• U staat in voor het dynamiseren van de interactie met, en betrokkenheid van, huidige en 

toekomstige coöperanten; u bent medeverantwoordelijk voor het vlot verloop van de 

algemene vergaderingen, de lokale fora en andere participatieve activiteiten in heel het land; 

met uw ploeg bepaalt u ervan mee de inhoudelijke, campagematige  en creatieve invulling; 

• U bent medeverantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe coöperanten; 

• U bent medebewaker van de waarden van de coöperatie, met bijzondere aandacht voor het 

participatieve karakter van de werking. 

Wij bieden u: 
• Een voltijdse job 

• Een contract van onbepaalde duur;   

• De unieke kans om zich professioneel in te zetten voor de opstart van een nieuwe financiële 

instelling in het Belgische landschap; 



 
 

• Een verrijkende, veelzijdige en gevarieerde job in een dynamisch opstartend bedrijf omringd 

door toffe collega’s in een horizontale werkomgeving; 

• De mogelijkheid uw kennis over financiële en bancaire thema’s te verruimen; 

• Een salaris in overeenstemming met uw profiel; 

• Écochèques ; 

• De terugbetaling van uw abonnementskosten voor gebruik van het openbaar vervoer; 

• Flexibiliteit ivm werkuren en werkplaats voor een goed evenwicht tussen uw privé- en 

werkleven. 

NewB wenst dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving 

weerspiegelt. Een ploeg opbouwen met een genderevenwichtig ligt ons dan ook nauw aan het hart.  In 

die zin moedigen we heel in het bijzonder vrouwen aan om zich kandidaat te stellen.  

Uiteraard verwelkomen we alle kandidaten, ongeacht hun origine, huidskleur, sekse, leeftijd, seksuele 

geaardheid, filosofische overtuiging of handicap.  

Interesse? 
Indien u verdere toelichting wenst en om te solliciteren (CV + motivatiebrief): hr.coop@newb.coop. 

U kunt zich kandidaat stellen tot 31 augustus 2018. 

mailto:hr.coop@newb.coop

