Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw
KOMT OP VOOR WERKNEMERS ZONDER PAPIEREN

OR.C.A. vzw zoekt voor spoedige indiensttreding
Een juridisch medewerker (m/v/x)
Voor een deeltijds contract van bepaalde duur

OR.C.A. is een pluralistische organisatie die opkomt voor de arbeidsrechten van werknemers
met een precair of zonder wettig verblijf. Meer informatie over de missie, visie en
activiteiten van OR.C.A kan je vinden op www.orcasite.be.
De aanwerving van een juridisch medewerker wil OR.C.A. in staat stellen om de klachten
van hulpvragers bij het veilig OR.C.A. loket nog beter op te volgen. Een aantal klachten
vinden hun weg naar de rechtbank. OR.C.A. wil daarvoor de beste juridische bijstand bieden
in samenspraak met een advocaat of door zelf opvolging te verzekeren.

De juridische medewerker:
- verleent juridisch advies over arbeidsrechten aan werknemers zonder wettig
verblijf
- bereidt dossiers voor, voor inleiding bij de arbeidsrechtbank
- analyseert relevante rechtspraak en maakt ze toegankelijk
- bouwt een netwerk uit van in de materie geïnteresseerde advocaten voor de
verdediging voor de rechtbank
- maakt een update van de juridische handleiding van OR.C.A. en ontwikkelt
een vormingsaanbod.
OR.C.A. kijkt uit naar kandidaten met:
- kennis van het arbeidsrecht of de capaciteit om op korte termijn die kennis te
verwerven. Kennis van het sociaalzekerheidsrecht en/of vreemdelingenrecht
is een meerwaarde. (Nuttige ervaring bijv. syndicaal werk, gewerkt bij sociale
inspectie, afgestudeerde rechtspraktijk)
- grondige kennis van het Nederlands en het Frans
- sociale en communicatieve vaardigheden
- een studieniveau bachelor of master in de rechten (of gelijkwaardig door
ervaring).
Wij bieden;
- Een verloning naar PC-329 – loonschaal B1b
- Een arbeidsovereenkomst van 50% van bepaalde duur (12 maanden)
- Glijdende werkuren en flexibiliteit voor het uitvoeren van taken
OR.C.A. maakt werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond,
leeftijd, ...).
Sollicitatiebrief tot 30 juni 2017 met curriculum vitae en motivatiebrief sturen naar
OR.C.A.-vacature, Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel of langs e-mail:
info@orcasite.be
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