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Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor de human resources 
processen en de planning hiervan onder de bevoegdheid 
van de Rector. De ideale kandidaat mag niet enkel komen 
met de ervaring nodig om het effectieve beheer van de 
human resources van een middelgroot multinationaal 
instituut te verzekeren, maar ook met het volle besef dat de 
medewerkers de belangrijkste kracht van het College zijn. 
Hij/zij zal ondersteund worden door interne assistenten, 
externe adviseurs voor juridische onderwerpen en, wat 
betreft salarisadministratie, door een sociaal secretariaat.

FUNCTIE
·  Ontwikkeling en toepassing van de HR policy van het 

College en van initiatieven die de missie van het College en 
zijn strategische doelstellingen weergeven;

·  Rapportering en advies aan de Rector over eender welk 
personeelsgebonden onderwerp;

·  Voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving op gebied 
van human resources;

·  Toezicht houden op de betalings-, voordelen en carrière 
ontwikkelingsplannen;

·  De relaties tussen management en personeel optimaal 
verzorgen door in te spelen op vragen en verzuchtingen;

·  Deelname aan de maandelijkse vergaderingen van 
het “Management Committee” van het College, de 
Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk;

·  Het beheer van alle niet-academische wervings- en 
selectieprocedures;

·  Gesprekspartner voor alle relaties met derden zoals sociaal 
secretariaat, arbeidsjuristen en vakbonden.

PROFIEL
·  Diploma in Human Resources of Personeelsbeleid of een 

aanverwante discipline;

·  Professionele ervaring van minstens 10 jaar als Human 
Resources manager of Human Resources assistent;

·  Capaciteit om te leiden, te plannen en veranderingen in 
Human Resources te begeleiden;

·  Competentie om interpersoonlijke relaties op te bouwen en 
effectief te beheersen door actief te luisteren, empathie te 
hebben en alle vragen te beantwoorden;

·  Manifeste communicatieve en presentatievaardigheden in 
de relaties met personeel en leiding;

·  Zeer goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans.

HET EUROPACOLLEGE BIEDT
een boeiende en uitdagende voltijdse betrekking in een 
aantrekkelijke, multiculturele en dynamische werkomgeving 
en een competitief salaris met bijkomende voordelen.

Vooraleer zijn/haar aanstelling op te nemen wordt van de 
nieuwe directeur de nodige beschikbaarheid verwacht om 
zich, tezamen met de huidige directeur vertrouwd te maken 
met het Europacollege en met de specifieke eigenheden van 
de functie.

Directeur Human Resources  
vanaf 1 augustus 2020.

Het Europacollege, een Stichting van Openbaar Nut en gevestigd in Brugge, is een instituut 
voor postuniversitaire studies dat gespecialiseerde Master opleidingen in Europese onder-
werpen verschaft aan studenten afkomstig uit meer dan 50 Europese en niet-Europese landen 
om hen voor te bereiden op verantwoordelijkheden in Europese grensoverschrijdende samen-
werking, integratie en internationale relaties. Om zijn missie te kunnen realiseren wordt het 
College ondersteund door meer dan 140 voltijdse en deeltijdse medewerkers.

Wegens pensionering van de huidige titularis is het College momenteel op zoek naar een (m/v)

Hoe uw kandidatuur 
stellen?
Stuur uw CV en een begeleidende brief in het Engels 
waarin u verklaart waarom u in aanmerking denkt te 
komen en hoe u beantwoordt aan de voorwaarden van 
de functie en de details van het gestelde profiel ten 
laatste op 17 februari 2020 per e-mail naar 

Rector Jörg Monar,  
t.a.v. Mevr. Siska Phlips 
siska.phlips@coleurope.eu 

Indien u meer informatie wenst, contacteer de heer 
Jan De Mondt (jan.de_mondt@coleurope.eu). 

De interviews zullen plaats vinden op 10 maart 2020.


