
Vacature Partnership Manager Be Planet

De stichting Be Planet is op zoek naar een Partnership Manager (M/F) om het team te
versterken, bij voorkeur voor een onmiddellijke indiensttreding. Ben jij gebeten door
de transitie naar een duurzame samenleving, zit het creëren van partnerschappen in
jouw genen en droom je ervan om deel uit te maken van een dynamisch,
multidisciplinair team?

Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!

Wat doet Be Planet?
Be Planet (www.beplanet.be) is een stichting die in 2015 opgericht werd door de Fédération
Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en BRAL. De stichting
heeft als missie het ondersteunen van lokale projecten, gedragen door burgers en
verenigingen, die bouwen aan de ecologische en solidaire transitie in België.
Om deze missie te realiseren slaat Be Planet bruggen tussen bedrijven, lokale overheden en
concrete burgeracties op het terrein en werft ze fondsen via privé personen.

Een belangrijk project binnen de werking van Be Planet is de campagne Proximity
(www.proximitybelgium.be) die tot doel heeft om in samenwerking met een stad een
ecosysteem van lokale actoren te creëren die zich inzetten voor de transitie naar een
duurzame samenleving door burgerprojecten te ondersteunen en dit volgens ieders
middelen, mogelijkheden en wensen.

Onze ideale kandidaat
De ideale kandidaat houdt ervan om op een autonome en participatieve manier een divers
takenpakket uit te voeren die bijdraagt tot de realisatie van de missie van Be Planet. Project
management van A tot Z kent voor u geen geheimen, u schrikt er niet voor terug om in
gesprek te gaan met zowel bedrijven als lokale overheden en u kent de context van
non-profit projecten.

Als u op zoek bent naar een job met maatschappelijke meerwaarde en u hebt zin om
changemakers te ondersteunen, in samenwerking met een klein, flexibel en gepassioneerd
team, dan is deze job voor u!

De job
Eigen aan een kleine organisatie met een start-up mentaliteit, is een divers takenpakket. Uw
opdracht bestaat onder andere uit het opzetten van partnerschappen met steden en
gemeentes in België om er de campagne Proximity te lanceren. U coördineert de campagne
van A tot Z: een projectoproep lanceren, een jury samenstellen en organiseren,
evenementen organiseren, de volledige communicatie verzorgen, de ondersteunde projecten
opvolgen en begeleiden, …

http://www.beplanet.be
http://www.proximitybelgium.be


Daarnaast deinst u er niet voor terug om lokale bedrijven en ondernemers te overtuigen om
partner te worden van de campagne. Zij zijn immers een belangrijke actor doorheen de
campagne.

U bent bereid om de algemene werking van de stichting te ondersteunen waar nodig en deelt
u uw kennis, ervaring en netwerk.

Naast tweetaligheid is het belangrijk om voeling te hebben met het Vlaamse landschap rond
duurzame ontwikkeling zodat u de strategische koers mee kunt bepalen.

Zo draagt u volop bij tot een succesvolle groei van Be Planet en Proximity.

Taken
1. Ontwikkeling van « Proximity »

● Steden en gemeentes overtuigen om Proximity te lanceren, zowel in Vlaanderen,
Brussel als Wallonië

● De volledige campagne in een stad van A tot Z opvolgen
● Ontwikkelen en implementeren van partnerschappen met bedrijven en ondernemers

met als doelstelling om burgerprojecten (financieel) te ondersteunen

2. Communicatie : Proximity en Be Planet bekendmaken bij het grote publiek
● Communicatietools ontwikkelen en opvolgen (website, sociale media, newsletter, ,…)
● Persberichten - en dossiers opstellen
● Evenementen organiseren

3. Ondersteuning en opvolging van de burgerprojecten
● Projectdragers begeleiden en hen in contact brengen met andere lokale actoren
● Vragen van projectdragers beantwoorden
● De administratieve en inhoudelijke opvolging van de projecten verzekeren

4. Strategische koers mee uitstippelen
● U denkt samen met het team mee over de meerjarenplanning van Be Planet

Uw profiel
- Minimum 5 jaar ervaring die gelijkaardig is aan deze functie;
- Tweetalig NL/FR met een redactionele vaardigheid;
- U hebt de capaciteit om een win-win situatie te negotiëren die leidt tot het creëren van

een vertrouwensrelatie op lange termijn met bedrijven en (lokale) overheden.
- U beheerst de basissoftware: Word, Excel, Powerpoint. Kennis van software zoals

Wordpress, Photoshop, Indesign, … is een pluspunt.
- U bent resultaatgericht, proactief en schrikt er niet voor terug om op een autonome

manier uw prioriteiten en doelstellingen te bepalen én te behalen.
- U bent geïnteresseerd in en vertrouwd met duurzame ontwikkeling, met een focus op de

Vlaamse context.



Naast een werksfeer met veel zelfstandigheid waarbij uw inbreng en inzet van
essentieel belang zijn, bieden we u:

- Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5 bespreekbaar)
- Loon in functie van het PC 329.01, rekening houdende met uw ervaring (relevante

anciënniteit wordt in rekening genomen)
- Maaltijdcheques
- Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
- Forfaitaire vergoeding voor GSM verbruik
- Laptop
- Flexibel uurrooster met mogelijkheid tot thuiswerk

Plaats van tewerkstelling : Brussel (Mundo - B te Elsene, vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer)

U hebt zin om de uitdaging aan te gaan om de stichting Be Planet en Proximity
verder te ontwikkelen?

Stuur dan voor 12 maart 2021 uw motivatiebrief met CV door naar Katrien Desrumaux :
katrien.desrumaux@beplanet.be

mailto:katrien.desrumaux@beplanet.be

