
 

 

WIE ZIJN WIJ?  

IFIC (Instituut voor Functieclassificatie) is een paritaire beheerde organisatie die moderne en 

innovatieve functieclassificaties en loonmodellen ontwikkelt voor de non-profitsectoren - 

voornamelijk voor de gezondheidszorg. Ons enthousiaste team bestaat uit consultants, 

economen/data-analisten evenals de staff en directie.  

 

VACATURE 

IFIC is momenteel op zoek naar een consultant om haar ploeg te versterken. Als consultant binnen IFIC 

sta je in voor de ontwikkeling en invoering van de functieclassificaties binnen de betrokken non-profit 

sectoren: je beschrijft en weegt nieuwe functies (beroepen), onderhoudt de bestaande 

functiebeschrijvingen, je ondersteunt de sector en sociale partners bij de implementatie, je geeft 

opleidingen, enz. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Onder het toezicht van de verantwoordelijke van de consultantsploeg en in samenwerking met ons 

geëngageerd en dynamisch team bestaat de functie hoofdzakelijk uit:  

• Administratieve opvolging van projectvergaderingen waarin zowel interne als externe sociale 

partners zetelen (praktische organisatie, verslagen opstellen, …) alsook het administratieve 

beheer en het conform stellen van projectdocumenten;  

• Uitvoeren van functieonderzoeken (interviews, online onderzoeken, rondetafelgesprekken) 

onder de actoren in het veld; 

• Uitvoeren en onderhouden van de sectorale functiebeschrijvingen; 

• Weging van sectorale functies als ondersteuning voor het bepalen van een sectoraal 

loonbeleid; 

• Ondersteuning van de actoren van het terrein in het kader van de implementatie van de 

sectorale functieclassificatie: informatie en behandeling van de ontvangen vragen (e-mails, 

telefoon); 

• Voorbereiden en presenteren van adviezen betreffende de methodiek en procedures met 

betrekking tot de sectorale classificaties aan werkgroepen en bevoegde overheden in 

aanwezigheid van de verschillende betrokken partijen; 

• Opvolging van evoluties binnen het HR-domein om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van 

sectorale functieclassificaties die up-tot-date en op maat van het terrein zijn; 

• Voorbereiden en geven van opleidingen om alle actoren betrokken bij de invoering van de 

sectorale functieclassificatie te ondersteunen; 

• Opvolging van de wetgeving en de technische ontwikkelingen met betrekking tot de praktijk 

en de evolutie van de beroepen binnen de betrokken sectoren. 

 

 

 

CONSULTANT 
Voltijds contract, onbepaalde duur 
Onmiddellijke indiensttreding 



PROFIEL 

• Je bent oprecht geboeid door het werk van anderen; 

• Je bent georganiseerd en zorgvuldig; 

• Je hebt een analytische en kritische ingesteldheid; 

• Je bent perfect Nederlandstalig, met een goede kennis van de andere taal; 

• Je hebt sterkte schrijfvaardigheden en rapporteert op een duidelijke en gestructureerde 

manier;  

• Je hebt geen schrik om voor een publiek te spreken; 

• Je komt op voor je ideeën maar je kan ook diplomatisch met anderen omgaan en je pakt de 

zaken aan met gezond verstand; 

• Je leert graag; 

• Je hebt affiniteit met de non-profit sector. 

 

VOORAFGAANDE WERKERVARING 

Een voorafgaande werkervaring in één van de volgende domeinen is een bijkomende troef voor deze 

functie: 

• Werkervaring in een HR-dienst, en meer specifiek in de zorgsector; 

• Een werkervaring in de ontwikkeling en/of implementatie van een sectorale of 

ondernemingsfunctieclassificatie 

 

AANBOD 

Wij bieden jou: 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke inwerkingtreding; 

• Aantrekkelijke verloningsvoorwaarden conform PC 330 (ziekenhuizen) met onder andere 

eindejaarspremie en attractiviteitspremie; 

• Andere extralegale voordelen en verschillende voorzieningen: 

o Vervoerskosten (openbaar vervoer) worden terugbetaald aan 100% 

o Maaltijdcheques,  

o Groepsverzekering, 

o Laptop en professionele GSM met abonnement; 

• Relevante ervaring wordt in rekening gebracht;  

• Mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

• Je krijgt vormingsmogelijkheden om jezelf professioneel te ontwikkelen;  

• Aangename en mensgerichte werkomgeving; 

• Plaats van tewerkstelling Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel. 

 

HOE SOLLICITEREN 

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacature@if-ic.org  

mailto:vacature@if-ic.org

