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BRAL zoekt een stafmedewerker (m/v/x) stedenbouw en duurzame ontwikkeling 
(bepaalde duur, met mogelijke verlenging) 

BRAL – Stadsbeweging voor Brussel vzw (www.bral.brussels) 

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. 
BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk, en solidair Brussel. Van mobiliteit tot stedenbouw 
stellen we de Brusselaars centraal. Hoe doen we dat? We ondersteunen hen met onze kennis en 
helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze visie bij de overheid. Aan tafel 
als het kan, op de barricaden als het moet. We zijn kritisch maar constructief, dwars maar 
genuanceerd. 

Functieomschrijving 

De stafmedewerker zal de werking van BRAL op het vlak van stedenbouw en duurzame ontwikkeling 
(50%) combineren met een rol binnen het Innoviris-project ‘Super Terram’ (50%). Het is ook 
mogelijk om enkel voor één van deze halftijdse functies te solliciteren.  

Je draagt bij tot de visies en acties van BRAL op het vlak van stedenbouw en duurzame ontwikkeling. 
Je ondersteunt Brusselaars in hun collectieve acties, je betrekt de leden van BRAL bij je denk- en 
doe-werk, en je werkt samen met het brede Brusselse middenveld. Je formuleert constructieve 
beleidsadviezen voor lokale en Gewestelijke administraties en kabinetten. Kortom: je bent een 
proactieve schakel tussen Brusselaars, het brede Brusselse middenveld en de Brusselse 
overheden. 

Als stafmedewerker stedenbouw en duurzame ontwikkeling informeer en steun je Brusselaars, 
bewonersgroepen en partnerorganisaties over strategische stedenbouwkundige ontwikkelingen 
binnen Brussel. Samen met je collega’s maak je analyses, schrijf je artikels en reageer je op openbare 
onderzoeken.  

 Je hebt een goede kennis van het Brusselse stedenbouwkundige beleid, of je hebt aantoonbare 
vaardigheden om je snel in te werken in de materie. Een stafmedewerker stedenbouw bij BRAL 
weet mee te spreken over de strategische plannen en de belangrijkste stedenbouwkundige 
instrumenten van het Brussels Gewest (BWRO, GewOP, GBP, RPA, …). Je gaat ermee aan de 
slag om concreet beleid in Brussel kritisch tegen het licht te houden. 

 Je werkt in een team en in nauwe samenwerking met de leden en achterban van BRAL. Je kan 
vlot spreken voor een groep, en je weet complexe zaken op een toegankelijke manier te 
communiceren.  

 Je onderhoudt actief contact met vertegenwoordigers van de verschillende Brusselse overheden, 
zowel lokaal als gewestelijk (politici, administraties, kabinetten, …).  

Voor het Innoviris-project Super Terram zal je creatief meedenken met een ploeg van 
geëngageerde burgers, onderzoekers, academici, architecten, planners, … Dit Innoviris-project is 
een samenwerking tussen BRAL, ULB, en 51N4E.  Super Terram onderzoekt de rol van de bodem 
in stadsplanning en –ontwikkeling. Je werkt mee aan een project dat op zoek gaat naar een nieuwe 
manier van denken over de verhouding tussen mens en natuur, en wat dat betekent voor 
stadsplanning. 

 Je hebt een actieve kennis van het publieke debat over duurzame stadsontwikkeling. Je kan 
onderbouwd en kritisch spreken over thema’s als verdichting, vergroening, klimaatrobuustheid, 
woningbouw, leegstand, productie in de stad, … 

 Je weet je plaats te vinden binnen een brede coalitie van partners, waarbij je met verschillende 
manieren van werken zult moeten omgaan (academisch, activistisch, artistiek, ervaring, …).  

 Je kan omgaan met abstracte ideeën en je vindt creatieve manieren om ze concreet te maken 
op specifieke locaties in Brussel.  

https://www.bral.brussels/
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Vereiste algemene kwaliteiten 

 Je neemt initiatief om dingen voor elkaar te krijgen, je denkt strategisch en kan goed in een 
team werken. Je gaat graag met je collega’s in debat en denkt samen na over acties en 
voorstellen.  

 Je collega’s kunnen rekenen op je inzet en enthousiasme. Je krijgt ruimte om zelfstandig te 
werken, maar je werkt ook graag collectief of in duo om acties uit te denken, analyses te maken 
of nieuwe ideeën te ontwikkelen.  

 Je geeft samen met je collega’s, de leden en de raad van bestuur vorm aan het beleid en de 
standpunten van BRAL.  

 Je bent aanwezig in de stad, omdat je je partners gaat opzoeken, en gaat spreken met bewoners 
en organisaties in Brussel. Je hebt een hart voor Brussel, en je ontdekt graag nieuwe mensen 
en plaatsen. 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands én Frans. Fluency in English is an important asset. 
 Je bent bereid buiten de reguliere kantooruren (avond, weekend) te werken wanneer het werk 

dat vraagt.  

Wij bieden 

Bij BRAL werk je niet alleen, je wordt gesteund door een team van gedreven collega’s die klaar 
staan met raad en daad. Ons kantoor in het midden van de stad is een plek waar je kan 
samenkomen met je collega’s om na te denken, te discussiëren en vergaderen of even te 
ontspannen. Je maakt er je analyses en schrijft er je teksten. Soms werk je ook eens thuis, om in 
alle rust te werken aan een nieuw voorstel of rapport.  

 Een gevarieerde job met een zichtbare bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Brussel 
 Een uitdagende omgeving met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit 
 Contacten met een diverse groep Brusselaars, comités en organisaties 

 Een contract van bepaalde duur tot 31 december 2022, met mogelijke verlenging tot onbepaalde 
duur 

 Startdatum: met onmiddellijke ingang 
 Verloning volgens barema’s socio-culturele sector (B1c van PC 329.01), rekening houdend met 

je relevante werkervaring 
 Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
 Flexibele werkuren met aandacht voor het evenwicht werk/privé 

Interesse? 

Bezorg ons dan ten laatste maandag 25 oktober om 12 uur, een motivatiebrief en CV:  

 per mail: raf@bral.brussels 
 of per post: Raf Pauly (coördinator), BRAL - Stadsbeweging voor Brussel, Zaterdagplein 13, 

1000 Brussel.  

Verloop van de sollicitatie:  

 25 en 26 oktober: eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV 
 26 en 27 oktober: We informeren of je geselecteerd bent, en plannen samen een 

sollicitatiegesprek in diezelfde week 
 27, 28 en 29 oktober: Schriftelijke proef (ter plaatse, ca. 1 uur) en sollicitatiegesprek 

 10 november: Bekendmaking 

Heb je vragen over de job of de procedure? Is er iets niet duidelijk? Aarzel niet om onze 
coördinator, Raf, te contacteren: raf@bral.brussels, 0487 319 420. 
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