Groep Maatwerk zoekt een projectmedewerker blended learning
(80%) M/V/X
Wie zijn wij?
Groep Maatwerk is een dynamische organisatie die haar meer dan 50 leden-maatwerkbedrijven
ondersteunt.
De VTO-cel (VTO staat voor Vorming, Training en Opleiding) van Groep Maatwerk ontwikkelt en
geeft vorming en training in maatwerkbedrijven (voornamelijk voormalige beschutte werkplaatsen)
in heel Vlaanderen. Ons opleidingsaanbod richt zich zowel tot de maatwerkers als tot het
omkaderingspersoneel (werkvloerbegeleiders en sociale dienst).

Wat houdt de job in?
In dit project willen we een eerste blended opleiding (combinatie van een face-to-face aanbod met
een online component) voor maatwerkers ontwikkelen: de 'Doorstroomopleiding voor maatwerkers'.
Maatwerkers zijn over het algemeen weinig vertrouwd met digitale technologie en beschikken vaak
over weinig digitale vaardigheden.
De uitdaging zal er dan ook in bestaan om aangepaste didactische werkvormen uit te werken en
laagdrempelige technologische ondersteuning te bieden, zodat de meerwaarde van blended leren
ook voor maatwerkers kan gerealiseerd worden.
Als projectmedewerker werk je de verschillende modules van de opleiding inhoudelijk mee uit,
evenals de didactische werkvormen. Je test de opleiding uit en verzamelt en verwerkt feedback van
deelnemers en VTO-verantwoordelijken van maatwerkbedrijven.
Je organiseert hiervoor overlegmomenten met de collega’s van de vormingscel en met VTOverantwoordelijken van maatwerkbedrijven (in een focusgroep).
Je professionaliseert het team in de didactische principes van blended leren, motiverend lesgeven
en coaching met aandacht voor een optimale ondersteuning van de deelnemers.
Voor het uitwerken van een aan de doelgroep aangepast leerplatform zal met een onderaannemer
samengewerkt worden. Als projectmedewerker ga je hiervoor in overleg met de onderaannememer.
Het project houdt een tewerkstelling in van 80%. Wil je 100% werken, dan kunnen we je opdracht
aanvullen met het geven van vorming aan onze doelgroepmedewerkers.

Wat verwachten wij van jou?
We zijn op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker, die zo snel mogelijk kan starten met de
uitvoering van het project, dat loopt tot half oktober 2022:
•

Je hebt ervaring met personen met een arbeidsbeperking
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•

Je beschikt over didactische vaardigheden en hebt ervaring in het ontwikkelen van (digitale)
opleidingen.

•

Ervaring met blended learining en digitale leerplatforms is een troef.

•

Je kan gestructureerd projecten uitwerken.

•

Je kan zelfstandig aan de slag en voelt je uitgedaagd om een onderzoeksproject tot een
goed eind te brengen.

•

Je bent hands-on en resultaatgericht.

Daarnaast heb je volgende competenties:
•

leergierig

•

creatief en vindingrijk.

•

professioneel

•

initiatief kunnen nemen

•

teamspeler

•

gemotiveerd

•

respect en interesse voor kwetsbare mensen

•

goed ontwikkelde digitale skills

Waarom wil jij graag voor ons werken?
Je komt terecht in een tof en dynamisch team met 3 vaste vormingsmedewerkers en 3
administratieve medewerkers.
Naast dit vaste team werkt VTO Groep Maatwerk ook nog samen met een 25-tal freelance lesgevers.
Bij ons krijg je bovendien:
•
•
•

Een boeiende functie met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
Marktconforme verloning op bachelor niveau (inclusief extralegale voordelen)
Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken

Hoe solliciteren?
Stuur je CV met begeleidende brief door naar francis.devisch@groepmaatwerk.be
Vragen? Contacteer het Groep Maatwerk secretariaat via info@groepmaatwerk.be of via
016/82.76.40.
Solliciteren kan tot 22 november 2021. Wij kijken vol verwachting uit naar onze nieuwe
projectmedewerker!
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