Aanwerving van een vertaler-revisor (M/V)
Naar aanleiding van de uitbreiding van zijn opdrachten is de Nationale Arbeidsraad op zoek naar
een vertaler-revisor (niveau A) in de Nederlandse taal in contractueel dienstverband.
Functiecontext en taakomschrijving

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is een publiekrechtelijk orgaan dat paritair is samengesteld uit
de meest representatieve interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties en bevindt
zich in het centrum van het sociaal overleg. Zijn voornaamste taak is het geven van adviezen
aan de regering en/of het parlement over algemene vraagstukken van sociale aard en het sluiten
van interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten die bindend zijn voor verschillende
bedrijfstakken of het geheel van de privésector. Voor het vervullen van deze opdracht wordt hij
bijgestaan door een secretariaat. De NAR is nu ook belast met het waarnemen van het secretariaat van het Nationaal pensioencomité, nieuw opgericht raadgevend orgaan dat als opdracht
heeft advies te geven over voorstellen inzake pensioenen.
Deze vertaler zal geïntegreerd worden in de vertaaldienst van het secretariaat van de NAR. In die
hoedanigheid zal hij of zij instaan voor de vertaling van het Frans naar het Nederlands van allerlei
teksten (notulen, brieven, informatieve nota’s, ontwerpadviezen, adviezen en rapporten … ) van
algemene en juridische aard, meer bepaald in materies zoals de verschillende pensioenregelingen, de sociale zekerheid, het arbeidsrecht.
Vereisten

De gegadigden moeten :
-

Belg zijn of burger van de Europese Unie, van onberispelijk gedrag zijn, de burgerlijke en politieke rechten genieten ;

-

houder zijn van een in het Nederlands gesteld universitair of daarmee gelijkgesteld diploma
dat toegang verleent tot functies van niveau A (bij voorkeur master in het vertalen of in het tolken).

Profiel

Van de gegadigden wordt verwacht dat zij een analytische en synthetische geest hebben, dynamisch zijn, goed schriftelijk en mondeling communiceren, discreet en betrouwbaar zijn. Zij moeten zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Tevens dienen zij vlot te kunnen omgaan met een aantal pc-toepassingen.

Ons aanbod

De NAR biedt een afwisselende job in een aangename werkomgeving vlak bij het Schumanplein
en gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
Naast het aanvangssalaris worden een aantal voordelen geboden zoals gratis woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer, een aantrekkelijke vakantieregeling, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering na één jaar dienst.
Hoe solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen een gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid cv sturen aan de Nationale Arbeidsraad, en dit tegen 20 december 2018.
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