
 
 

Duurzaamheidsadviseur (v/m/x) 

Halftijds contract (50%) van bepaalde duur (18 maanden) – Brussel/Gent 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare 

gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van 

een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te 

beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet 

Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale 

economie in België. 

Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het departement 

Strategie, Duurzame en Lerende organisatie is Oxfam op zoek naar een Duurzaamheidsadviseur. 

Waar kom je terecht? 

Oxfam België voegt de daad bij het woord en wenst haar werking dan ook zo duurzaam mogelijk te 

organiseren. Daartoe namen we al verschillende duurzaamheidsinitiatieven; binnen onze Fair Trade 

handelsketens, doorheen onze Tweedehandswerking, in onze winkels, op vlak van onze gebouwen, 

energievoorziening, mobiliteitsbeleid,… Om deze initiatieven met elkaar te verbinden en onze ambities 

inzake ecologische duurzaamheid verder te verhogen zijn we op zoek naar een 

duurzaamheidsadviseur. Je komt terecht in het departement Strategie, Duurzame en Lerende 

organisatie en maakt deel uit van het Learning team, waar je samenwerkt met andere adviseurs rond 

strategische topics van Oxfam België (leren, organisatieontwikkeling, gender en diversiteit). Daarnaast 

werk je nauw samen met bevoegde medewerkers uit andere departementen zoals Oxfam Fair Trade, 

Oxfam Tweedehands, Facility, Programma- en Beleidswerking…  

Je verantwoordelijkheden: 

 Je adviseert de organisatie inzake ecologische duurzaamheid en versterkt de visie van Oxfam 

België over ecologische duurzaamheid en werkt een overkoepelend duurzaamheidsbeleid uit 

 Je brengt de bestaande initiatieven binnen Oxfam België in kaart en identificeert op een 

participatieve manier een transversaal plan van aanpak; je gaat hierbij op zoek naar bijkomende 

expertise indien nodig; je begeleidt en faciliteert leermomenten en projecten; 

 Je verzamelt interne stakeholders die werken rond ecologische duurzaamheid en ondersteunt 

hen bij het uitvoeren van lopende en geplande projecten, je zorgt voor samenwerking, je 

introduceert de nodige instrumenten, opleidingen en coördinatie; 

 Je ondersteunt de betrokken diensten bij de monitoring en evaluatie van interne KPI's rond 

ecologische duurzaamheid (opvolging en meting scope 1-2-3-emissies, afvalbeheer, 

emissiereductieprojecten,…) en volgt aanvragen en rapportering voor duurzaamheidslabels 

mee op;  

 Je toetst de aanpak van Oxfam België aan de vereisten binnen de Oxfam-confederatie en aan 

het advocacywerk van Oxfam (bv. Oxfam-positie inzake koolstofmarkten en koolstofafvang, 

internationaal klimaatbeleid en rechtvaardige transitie) 



 Je communiceert intern over de belangrijkste evoluties met betrekking tot ecologische 

duurzaamheid; 

 Je vertegenwoordigt Oxfam België inzake ecologische duurzaamheid binnen relevante fora, 

onder andere binnen de Oxfam-confederatie.  

Jouw profiel 

 Je hebt minimum 2 jaar ervaring bij het organiseren en ondersteunen van ecologische 

duurzaamheidsprojecten op organisatieniveau als duurzaamheidsadviseur of 

milieucoördinator. 

 Je hebt uitstekende kwaliteiten als trainer, facilitator en/of coach. 

 Je hebt kennis over verduurzaming van bedrijfsprocessen, over bestaande en aankomende 

duurzaamheidswetgeving en over beschikbare tools en certificeringen. Een diploma is een 

pluspunt.  

 Je kan mensen motiveren voor leerprocessen in de organisatie. 

 Je werkt graag samen, en tegelijk kan je autonoom projecten uitwerken en uitvoeren. 

 Je kunt vlot Nederlands, Frans en Engels spreken en schrijven. 

 Je bent toegewijd aan de missie, visie en waarden van Oxfam. 

Oxfam biedt jou: 

 Een deeltijds contract van bepaalde duur (18 maanden) – Brussel/Gent  

 Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2.375,11 euro en 

maximaal 3.954, 34 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring). 

 Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 

maaltijdcheques, groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren, structureel telewerk en 

ondersteuning bij opleidingen. 

 De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 

duurzame ontwikkeling en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de wereld. 

Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.   

 Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen je werk en je 

privébelangrijk is. 

 
 

Solliciteren 

 

Stuur je cv en motivatiebrief voor 13 februari 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van 

« Naam Voornaam + Duurzaamheidsadviseur ». 

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

 

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al 

onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een 

gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be). 
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