
 

 

 

 

 

Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum werft aan:  

INHOUDELIJKE CAMPAGNEMEDEWERKER voor GENT FAIR TRADE (M/V/X)  

Halftijds, voor bepaalde duur (vanaf 7 februari 2022 tot 7 april 2022)  

Gent Fair Trade is een initiatief van Stad Gent, in partnerschap met Oxfam Wereldwinkel Gent-

Centrum.  

Het project  

Stad Gent en Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum zetten fair trade op de kaart, samen met een brede 

groep partners. Via publieksacties en ondersteuningsprogramma’s verhogen we de zichtbaarheid en 

het aanbod van eerlijke handel in onze stad. We zetten in op een breed gamma aan projecten en 

producten. Het zwaartepunt van het project Gent Fair Trade ligt op het promoten van eerlijke kleding 

en textiel. 

De pijlers van de werking  

• De Gentse bevolking sensibiliseren  

• Pionierende ondernemers stimuleren  

• De verduurzaming van het aankoopbeleid van Stad Gent ondersteunen  

Taakomschrijving campagnemedewerker  

De campagnemedewerker vervangt de projectcoördinator tijdelijk voor 2 maanden (ihkv 

vaderschapsrust). Je zal je voornamelijk bezig houden met het opvolgen van lopende projecten: het 

Fair Fashion Fest en Belmundo. 

Dit houdt o.a. in:  

1. Het inhoudelijk verder opvolgen van de campagne rond eerlijk textiel in het algemeen, en 

rond beide activiteiten.  

2. Het zorgen voor een inhoudelijk correcte en wervende communicatie rond het thema 

eerlijke handel algemeen en de beide activiteiten.  

3. De praktische organisatie opvolgen, en hierover rapporteren aan de opdrachtgevers.  

4. Het begeleiden en ondersteunen van het Gent Fair Trade-team van vrijwilligers, stagiairs, 

1 communicatiemedewerker en 1 projectmedewerker. 

  



Profiel  

• Je kan zelfstandig maar mét teamspirit werken.  

• Je werkt planmatig en resultaatsgericht, met respect voor prioriteiten en deadlines en 

met respect voor de verschillende betrokken partijen.  

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, naar verschillende 

doelgroepen. 

• Je bent in staat bruggen te bouwen tussen inwoners, Stad Gent, middenveld en 

bedrijfswereld.  

• Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en spreekt goed Engels. 

• Je bent een geboren organisator.  

• Je beheerst de gangbare softwaretoepassingen.  

Voorwaarden  

• Je hebt ervaring met gelijkaardige functies.  

• Je hebt inhoudelijk inzicht in de principes van eerlijke handel.  

• Je staat achter de missie en doelstellingen van Oxfam-Wereldwinkels en de 

beleidsdoelstellingen rond internationale solidariteit van Stad Gent.  

• Avond- en weekendwerk zijn voor jou geen probleem.  

Ons aanbod  

• Een boeiende en afwisselende job binnen een kleine personeelsequipe waar 

samenwerking en zelfstandigheid hand in hand gaan. Je werkt er samen met 

verschillende organisaties, stadsdiensten, bedrijven en actoren in de internationale 

solidariteit.  

• Een deeltijdse betrekking (50% VTE) voor bepaalde duur met gedeelde standplaats bij 

enerzijds Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum vzw (Lammerstraat 16, 9000 Gent) en 

anderzijds Team Internationale Solidariteit Stad Gent. 

• Verloning als projectmedewerker volgens Paritair Comité 329.01. Relevante anciënniteit 

wordt in overweging genomen.  

Selectieprocedure  

• CV + motivatiebrief per mail versturen naar info@gentfairtrade.be, met vermelding 

‘vacature campagnemedewerker’.  

• Deadline kandidaturen: vrijdag 19 december 2021  

• Gesprek: tussen 20 en 24 december 2021 

 

Extra info 

Beleidsnota Internationale solidariteit 2020  

www.gentfairtrade.be   

www.fairfashionfest.be   

www.oxfamwereldwinkels.be   

https://stad.gent/vredeshuis   

  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Beleidsnota%20Internationale%20Solidariteit%202020-2025.pdf
http://www.gentfairtrade.be/
http://www.fairfashionfest.be/
http://www.oxfamwereldwinkels.be/
https://stad.gent/vredeshuis


Doelstelling en missie Gent Fair Trade  

Gent Fair Trade is de motor achter de fair trade initiatieven van Stad 

Gent.  

Gent Fair Trade is een initiatief van Noord-Zuidsamenwerking Stad 

Gent, in partnerschap met Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum. Een 

samenwerking die is van start gegaan in september 2014.  

De missie van Gent Fair Trade klinkt als volgt:  

Stad Gent stimuleert via Gent Fair Trade eerlijke 

handelsverhoudingen. De Stad stemt haar eigen aankopen af op 

eerlijke handel, en helpt inwoners, bedrijven en instellingen om dit ook te doen. Overschakelen naar 

producten uit eerlijke handel wordt gestimuleerd en vergemakkelijkt via acties, evenementen en 

ondersteuningsprojecten.  

Gent Fair Trade zet in op de promotie van een breed fairtrade productgamma, waaronder de 

gekende fairtrade producten zoals koffie, thee, wijn en chocolade. Omdat de kledij en textiel een 

sector is met een hoog risico aan misbruiken, met nog onvoldoende aanbod op vlak van eerlijke 

handel, wordt hier de komende jaren sterk op ingezet.  

 

 


