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Verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen vzw wil de samenwerking tussen het
beroepsgericht en technisch onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren versterken. Op vraag van
de Vlaamse Regering nemen we initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen.
Onze acties zijn vooral gericht op het uitbouwen van een duurzame en structurele relatie tussen
onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo dragen we bij aan technologische en technische competentieontwikkeling
bij leraren en leerlingen in het secundair onderwijs.
Ben jij de enthousiaste medewerker (m/v/x) naar wie wij op zoek zijn om ons team te versterken?

RTC-consulent
Jouw opdracht






Je neemt contact op met diverse partnerorganisaties i.f.v. de projecten (voorbereiden, inplannen,
opvolging en evaluatie) en de eraan verbonden opleidingen binnen bepaalde studiegebieden.
Je staat in voor de verwerking en administratie van dit opleidingsaanbod in de onlineopleidingsdatabank en de contactendatabank.
Je staat in voor het actualiseren van de contactgegevens van onze klanten.
Je staat (mee) in voor de voorbereiding en verslaggeving van overlegmomenten in bepaalde
studiegebieden.
Je werkt mee aan de inhoud en opmaak van het jaaractieplan en het jaarverslag.

Naar wie zijn wij op zoek?







Je beschikt minstens over een bachelor diploma.
Kennis en ervaring in het onderwijs is een pluspunt, maar niet vereist.
Je bent een sterke communicator, zowel schriftelijk als mondeling.
Je werkt planmatig en gestructureerd.
Anderen waarderen je teamgerichtheid en openheid.
Je beschikt bij voorkeur over een wagen.

Wat bieden wij jou?






Een voltijdse (deeltijds bespreekbaar) boeiende en gevarieerde functie.



Competenties zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst
of nationaliteit.

Een contract onbepaalde duur.
Een enthousiast en gedreven klein team te Gent.
Aantrekkelijk loonpakket (maaltijdcheques, eco-cheques, hospitalisatie- en groepsverzekering,
omnium).

Interesse?
Stuur voor 30/09/2018 je cv en motivatiebrief per e-mail naar RTC Oost-Vlaanderen, t.a.v. dhr. Emmanuel
Depoortere | emmanuel@rtcoostvlaanderen.be. Bijkomende inhoudelijke info? Contacteer ons op 09 267 73 91.
Op basis van de sollicitatiebrieven maken we een eerste selectie en word je al dan niet uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.

