
 

 

 

WEBMASTER (m/v/x) voor het Kenniscentrum Welzijn 
op het Werk van de Algemene Directie Humanisering 
van de Arbeid 
 

Jobinhoud 

• Je werkt mee aan de uitbouw van diverse websites in het kader van welzijn op het werk. Deze 

omvatten BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center), het onderdeel welzijn op de 

website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be). 

Concreet ben je verantwoordelijk voor: 

o Het plaatsen van de informatie op de juiste plaats in de verschillende websites; 

o De coördinatie van de inhoud van de informatie die op de bovenstaande websites en 

in de BeSWIC Nieuwsbrief wordt gepubliceerd; 

o De eindredactie van de aangeleverde teksten: controle van de spelling en grammatica, 

de toepassing van de redactieregels van de Directie van de communicatie en de 

overeenstemming tussen teksten in het Nederlands en het Frans; 

o Het opstellen van korte berichten; 

o De toelevering van de te publiceren teksten aan de publisher; 

o De verificatie van aangeleverde en gepubliceerde teksten. 

• Je archiveert de gepubliceerde teksten in een documentatiesysteem ”Alfresco”. 

• Je houdt nauwkeurig de opvolgingstools bij in Excel. 

• Je beantwoordt vragen die toekomen via het contactformulier van BeSWIC. 

• Je maakt het ontwerp van de BeSWIC nieuwsbrief op. Na goedkeuring zorg je voor de 

definitieve opmaak. 

• Je houdt de diverse websites actueel, onder meer door actief op zoek te gaan naar de meest 

actuele informatie voor bijvoorbeeld het herstel van gebroken links.  

• Je beoordeelt aanvragen tot publicatie op hun relevantie voor het domein welzijn op het werk. 

• Je beheert de accounts van de externe organisaties om aankondigingen van evenementen in 

het onderdeel 'Kalender welzijn' van de evenementenwebsite te plaatsen  

(www.evenementen.werk.belgie.be). 

• De functie wordt uitgeoefend in een tweetalige omgeving. Je bent verantwoordelijk voor de 

overeenstemming tussen de Franse en Nederlandse teksten: je vraagt vertalingen aan, je 

signaleert verschillen en laat deze verbeteren. 

 

Meer info over de jobinhoud?  

Birgitte Berghmans – Adviseur AD HUA 

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid – Directie van de Algemene Zaken 

Tel.: 02/233.48.29  

E-mail: Birgit.BERGHMANS@werk.belgie.be  

http://www.werk.belgie.be/
http://www.evenementen.werk.belgie.be/
mailto:Birgit.BERGHMANS@werk.belgie.be


Werkgever 

Er is 1 vacante plaats bij de Cel Informatie binnen de Directie van de algemene zaken van de 

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). 

De Directie van de algemene zaken omvat een Cel Administratieve Zaken en een Cel Informatie. De 

Cel Informatie omvat een gespecialiseerde bibliotheek in welzijn op het werk (SWIC: Safe Work 

Information Center) en een digitaal kenniscentrum: Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC). 

Hier bevindt zich de te begeven betrekking. De Directie Algemene Zaken heeft enerzijds een 

ondersteunende rol in het management van de AD HUA en anderzijds staat zij in voor de uitbouw van 

het kenniscentrum welzijn op het werk (SWIC en BeSWIC). 

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de 

voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de 

sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) draagt bij tot de groei van de 

werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, 

Europese en internationale context. 

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 

arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig 

voor de sociaal-economische vooruitgang. 

Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 

juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij 

collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, 

toezicht en sanctie. 

Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 

toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 

‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 

solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

 

Selectieprocedure  

Meer info over de selectieprocedure? 

Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20218. 

https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/ad-humanisering-van-de-arbeid
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/toegang-tot-de-diensten/toegangsplan-tot-de-fod
mailto:hr@werk.belgie.be
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