
 

 
Profiel en selectieprocedure voor het ambt van adjunct-directeur/adjunct-directrice 

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/adjunct-
directrice. 

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. 

Onder toezicht van de raad van bestuur zal de adjunct-directeur/adjunct-directrice de directeur/directrice in 
zijn/haar functie bijstaan. De voorzitter stelt een einde aan de functie van de adjunct-directeur/adjunct-
directrice volgens dezelfde voorwaarden die voor de functiebeëindiging van de directeur gelden. 
 
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. 
 
Hij/zij zal zich in zijn optreden laten leiden door het huishoudelijke reglement van de stichting evenals door 
de statuten en het algemeen reglement van de Fondation nationale, waarin de regels bepaald worden voor 
de werking van de Cité Internationale Universitaire de Paris. 
 
Het Bureau van de Fondation Biermans-Lapôtre zal een voorselectie van de kandidaturen doen zodat de 
raad van bestuur aan de voorzitter van de stichting een voorstel kan doen.  

 
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. Het origineel bestuur 
van de kandidaat zal zijn/haar loon moeten blijven betalen in geval van een mandaat bij de 
Fondation omdat die over geen budgettaire middelen beschikt voor de salaris van de directeur en 
zijn/haar adjunct.  

• 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. 

 

Het ambt van de adjunct-directeur/adjunct-directrice duurt 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd voor 
een periode van 2 jaar. 

De adjunct-directeur/adjunct-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. 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur richten aan de 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. Het kandidaatstellingsdossier moet een curriculum vitae, een motivatiebrief (maximum 
2 pagina’s) en een schriftelijke bevestiging van een eventuele terbeschikkingstelling bevatten en moet vóór 
22 april 2021 worden ingediend. 


