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Fondation Biermans-Lapôtre  
 

zoekt een 
 

Adjunct-Directeur/Directrice  
 

Contractueel/statutair, adjunct van de directeur, standplaats Parijs 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
Heb jij interesse in een internationale job waarbij je instaat voor het goede beheer en 
management van een gereputeerde stichting? Dan is deze detachering naar de Cité 
Internationale Universitaire in Parijs vast iets voor jou!  
 
De Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Etudiants belges et luxembourgeois) op de campus van de Cité 
Internationale Universitaire de Paris gaat over tot de selectie van een adjunct-directeur/directrice. 
 
De Stichting Biermans-Lapôtre, Huis van de Belgische en Luxemburgse studenten in de Cité Internationale 
Universitaire de Paris, ontvangt sinds 1926 ieder jaar meer dan 500 studenten, vorsers en professoren uit 
alle hoeken van de wereld. Sinds de oprichting hebben dus zowat 25.000 studenten een kamer in de 
Stichting betrokken. Dit huis is een oord van studie en ontmoeting in dienst van de internationale 
mobiliteit. Zo heeft het al studenten en vorsers van 23 verschillende nationaliteiten gehuisvest. 
 
 
JE TAKENPAKKET 
 

• Onder toezicht van de raad van bestuur, de directeur/directrice in zijn/haar functie bijstaan, zijnde 
het patrimonium van de stichting te vrijwaren, de goede werking van alle diensten in de stichting 
te verzekeren en ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de stichters verwezenlijkt blijven. 
 

• Bij verhindering wegens overmacht en voor de duur van deze verhindering, kan de 
directeur/directrice door de adjunct-directeur/adjunct-directrice vervangen worden om het 
dagelijks bestuur van de stichting te verzekeren. 

 
Ondersteuning aan de taken van de directeur/directrice omvat volgende opdrachten: 

 
• Leiding hebben over de diensten van de Fondation Biermans-Lapôtre en binnen het kader van 

het toegekende budget alle beslissingen of maatregelen nemen die voor de goede werking van de 
Maison des Étudiants belges et luxembourgeois noodzakelijk zijn. De taak en de 
verantwoordelijkheid hebben om personeel in dienst te nemen en te ontslaan met inachtneming 
van de geldende wetgeving. Het werk van het personeel organiseren.  
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• Verantwoordelijk zijn voor de hygiëne en de veiligheid in het gebouw van de stichting. In alle 

vrijheid de nodige maatregelen treffen en over de toepassing ervan waken. 
 

• Zich inspannen voor de toenadering tussen alle stichtingen binnen de Cité Internationale 
Universitaire de Paris volgens de regels die door de Fondation nationale van de Cité Internationale 
Universitaire de Paris werden opgemaakt. 

 
• Lid zijn van de Conférence des Directeurs de Maison de la CIUP, die een coördinerende rol vervult 

tussen de huizen van de Cité en in die hoedanigheid aan de verwezenlijking van de algemene 
opdrachten van de Cité bijdragen. Zich laten leiden door het huishoudelijk reglement van de 
stichting evenals door de statuten en het algemeen reglement van de Fondation Nationale, waarin 
de regels voor de werking van de Cité Internationale Universitaire de Paris bepaald worden. 

 
JE PROFIEL 
 
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze : 

• voor de voorziene duur van hun opdracht bij de Fondation Biermans-Lapôtre als vastbenoemde of 
als contractueel ter beschikking worden gesteld door een Belgische overheid (de federale overheid 
of een gefedereerde overheid, afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden) en de Luxemburgse 
overheid of met de instemming van deze overheden verlof kunnen genieten 

• een universitaire vorming van 2 cycli of een gelijkwaardige vorming hebben genoten 
• in Parijs verblijven. De adjunct-directeur/adjunct-directrice beschikt op het adres van de stichting 

over een ambtswoning die hij/zij ook effectief moet bewonen 
• vertrouwd zijn met administratief beheer, boekhouding en informatica in het bijzonder 
• nauwgezet zijn en anticiperend optreden 

 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische 
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 
 
 
ONS AANBOD 
 

• Een boeiende detachering naar een bruisende internationale context.  
• De ambtsperiode van de directeur/directrice duurt 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd voor 

een periode van 2 jaar. 
• De  adjunct - directeur/directrice heeft recht op een expatriëringsvergoeding, die door de raad van 

bestuur wordt vastgelegd. 
• Hij/zij verbindt zich ertoe om de Maison de la Fondation Biermans-Lapôtre op een gedegen manier 

en in het belang van de stichting mee te besturen. 
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Voor vragen betreffende werkvoorwaarden, maaltijdcheques, verlofdagen en aanvullende 
hospitalisatieverzekering kan u terecht bij Mme Diane Miller – diane.miller@fbl-paris.org of Algemeen 
Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs, Dhr Gaëtan Poelman - gaetan.poelman@flanders.eu  
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 
 
 
HOE SOLLICITEREN? 
 
Solliciteren kan tot en met 28 februari 2020 door jouw cv, intentiebrief (max. 2 pagina’s en schriftelijke 
bevestiging van een eventuele terbeschikkingstelling  door te sturen naar heer François de Kerchove 
d’Exaerde, voorzitter van de Fondation Biermans-Lapôtre en Belgisch ambassadeur, op het adres van de 
ambassade, 9 rue de Tilsitt – 75017 Paris.  
 
Je  kandidatuur  wordt  alleen  in  aanmerking  genomen  als  je  de opgesomde documenten ten laatste  
op  de  uiterste  sollicitatiedatum  hebt  ingevuld, hiervoor geldt  de  datum van de poststempel als bewijs. 
 
 
SELECTIEPROCEDURE 
 
De kandidaturen worden door het Bureau van de Fondation Biermans-Lapôtre geselecteerd zodat de raad 
van bestuur van de stichting vervolgens een voorstel tot benoeming kan voorleggen aan de voorzitter, en 
dit in samenspraak met de rector van de Académie de Paris of zijn vertegenwoordiger en de voorzitter van 
de Cité Internationale Universitaire de Paris of zijn vertegenwoordiger. 
 
De voorzitter van de raad van bestuur zal een adjunct-directeur/adjunct-directrice aanduiden uit de door 
de raad van bestuur voorgestelde lijst van kandidaten. Kandidaten moeten een universitaire vorming van 
2 cycli of een gelijkwaardige vorming hebben genoten en affiniteit met administratief beheer kunnen 
aantonen. 
 
De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem 
dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de 
vacature.  

 
NOG VRAGEN? 
 
Mme Diane Miller  
diane.miller@fbl-paris.org  
Vragen dienen gesteld te worden in de Franse taal.  
 
OVER ENTITEIT 
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Meer info te vinden op: http://www.fbl-paris.org/nl/  
 
De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij 
daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog. 

http://www.fbl-paris.org/nl/

