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Zoek een job
Zoek een job Jobsuggesties Bewaarde zoekopdrachten Bewaarde vacatures en sollicitaties

Meer info over Vief !

Waar en hoe solliciteren?

Leercoach regio Brabant - Antwerpen -
Limburg
Vief in ELSENE

" Online sinds 17 mrt. 2021 - gewijzigd sinds 3 mei 2021 - Vaste Job

# Bewaar

$  %  &  '

Functieomschrijving
Vief is een sociaal-culturele ouderenvereniging. We zijn op zoek naar een enthousiaste
lesgever / leercoach voor de regio Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

Je brengt de leerbehoeftes bij de doelgroep ouderen in kaart

Je stelt jaarlijks een educatief aanbod samen voor onze lokale afdelingen

Je onderhandelt de onderaanbesteding van leeractiviteiten

je ontwikkelt en geeft vormingen, cursussen en initiaties over digitale media en
andere onderwerpen aan een ouder publiek in onze lokale afdelingen

Je ontwikkelt en begeleidt vormingen voor onze vrijwilligers

Je ontwikkelt en begeleidt webinars

je zorgt voor de administratieve afhandeling van de vormingsactiviteiten, het
contact en de afspraken met de plaatselijke organisator en draagt zorg over de
materiële en didactische uitrusting

je werkt mee aan landelijke activiteiten en participeert aan het intern overleg

Profiel
je beschikt over een bachelor diploma sociaal-cultureel werk of een
onderwijsdiploma

ervaring in het sociaal-cultureel werk of het onderwijs is een pluspunt, maar niet
noodzakelijk

je kan werken met de gangbare Office-pakketten

je hebt een sterke feeling met digitale media en digitale toepassingen

je bent sociaal geëngageerd, voelt je thuis in de sociaal- culturele sector en je hebt
feeling met de doelgroep senioren

je bent sociaal vaardig, je kan je goed mondeling uitdrukken, je kan voor een
publiek spreken en je beschikt over een goede pen.

je bent bereid om op zeer regelmatige basis verplaatsingen met de wagen te maken

je bent in het bezit van een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties
Vrijwilligers ondersteunen

Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel
traject bepalen

Activiteiten (groepsgesprekken, preventielessen, …) met de doelgroep samenstellen
en begeleiden over thema’s die betrekking hebben op een democratische,
rechtvaardige en duurzame samenleving

Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen

Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de
organisatie of het (lokale) beleid

De acties van een groep tijdens een project/werkzaamheden coördineren:
Nationaal

Persoonsgebonden competenties
Plannen (= ordenen)

Zelfstandig werken

Creatief denken (Inventiviteit)

Klantgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Contactvaardig zijn

Aanbod
Verloning volgens PC 329

Maaltijdcheques

Eindejaarspremie

Groepsverzekering

Voordelige hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling
Vief 
Livornostraat 25 1050 ELSENE 
Toon op kaart !

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied
Onderwijs
Prof. bach. Sociaal werk:
Sociaal-cultureel werk

Werkervaring

Geen ervaring

Contract

Vaste Job
Contract van onbepaalde
duur
Voltijds
Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Livornostraat 25 1050
ELSENE

Log in om te ontdekken hoe
goed deze job bij je past

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief over te maken aan dhr. Frederik Fluyt, directeur Vief vzw via frederik.fluyt@vief.be.

Via e-mail: frederik.fluyt@vief.be Contact: Frederik Fluyt

VDAB-vacaturenummer: 62178998

Online sinds: 2021-03-17

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

(

Teamcoach
maatwerkbedrijf
Laatst gewijzigd op 9 augustus 2021

#

Vaste Job in ZAVENTEM 
Voor EXPERT CENTRE
VLAANDEREN NOORD

Teambegeleider-
coach
binnenschoolse
opvang regio
Machelen
Laatst gewijzigd op 23 juli 2021

#

Vaste Job in MACHELEN 
Voor INFANO

Coach
dienstverlening
(Vlaams-Brabant)
Laatst gewijzigd op 19 juli 2021

#

Vaste Job in BRUSSEL 
Voor Onafhankelijk Leven

Pedagogische
coach biowinkel 
Laatst gewijzigd op 9 september 2021

Vaste Job in 
Voor 
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