People and Technology
United in e-Learning
UNI-Learning maakt interactieve leeroplossingen voor de bedrijfswereld. People Skills en

Learning Technology staan er centraal.
Door het groeiende succes van onze organisatie en de recente ontwikkelingen op het gebied van
e-Learning zoeken we voor onze klant ArcelorMittal een

Communicatief Talent
met

voor detail & passie voor techniek

Ben je geboeid door taal en techniek? Hou je van uitdagingen? En steek je graag de handen uit de
mouwen?
Dan maken we graag tijd voor een boeiende babbel zodat jij ons beter leert kennen en wij jou!

Functieomschrijving
Als Communicatief Talent met oog voor detail & passie voor techniek – met een ruime
bagage aan technische knowhow – ben je een creatieve persoon die van aanpakken weet.
Als Communicatief Talent met oog voor detail & passie voor techniek werk je nauw samen
met de ingenieurs bij ArcelorMittal, sta je in voor de gegevensverzameling en het schrijven van

gebruiksvriendelijke instructies en/of werkvoorschriften.

Dankzij jouw heldere taal en duidelijke manier van overbrengen,
ben jij bent als het ware de
bruggenbouwer tussen mens & techniek.
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Competenties
• Je bent (technisch) communicatief sterk en in staat om goed samen te werken met alle
actoren op de werkvloer. Je neemt initiatief waar nodig.
• Je werkt planmatig, geconcentreerd en ordelijk met een duidelijk resultaat voor ogen.
• Je denkt analytisch en probleemoplossend.
• Je beheerst het Microsoft Office-pakket goed. Vooral de tools Word en Outlook hebben
geen geheimen voor jou.
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
• Je bent in staat om complexe materie om te zetten naar mensentaal.
• Je beschikt over een vlotte pen.

Profiel
• Je bent leraar praktijk en/of technische vakken secundair onderwijs of je beschikt over een
master- of bachelorsdiploma in een technische richting (mechanica/elektriciteit/
elektronica/technisch tekenen) of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt bij voorkeur al een eerste werkervaring achter de rug.

Aanbod
• Je krijgt een uitdagende job met veel afwisseling.
• Je wordt tewerkgesteld in een toffe omgeving met korte communicatielijnen en een handson mentaliteit.
• Je maakt deel uit van een internationale succesvolle organisatie.
• Je ontvangt een marktconform salarispakket in functie van je ervaring.
• Je hecht belang aan een goede Work Life Balance? Ideaal, je hoeft bij onze klant geen
overuren te presteren, waardoor je genoeg vrije ruimte in je agenda kan inbouwen om je
privéleven op orde te houden.

Opstartdatum
• 16 augustus 2018.

Plaats van tewerkstelling
• ArcelorMittal, 9042 Gent.
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Onze organisatie nu en morgen
UNI-Learning is, binnen Europa, een van de marktleiders op het gebied van e-Learning.
Ons hoofdkwartier ligt in Gent, maar ook in Nederland en Frankrijk hebben we vestigingen. Onze –
meer dan 100 – toegewijde specialisten bouwen op maat gemaakte

e-Learningoplossingen op basis van eigen content creatie en grafische ontwerpen. Daarnaast
heeft UNI-Learning het unieke e-Learningplatform ‘FLOWSPARKS’ ontwikkeld.
Het gaat om een online software-oplossing die klanten de mogelijkheid geeft om didactisch
onderbouwde content via een vooraf duidelijk afgebakende e-Learning Format aan te maken en/of
aan te passen.
FLOWSPARKS is dé tool bij uitstek die aan de hand van een eenvoudige interface breed ingezet
kan worden. Denken we maar aan toepassingen binnen Safety, Compliance, Sales & Marketing,
Productie, en nog veel meer.
UNI-Learning is trots op zijn portfolio. Samen met onze klanten die onder meer actief zijn binnen de
bank- en het verzekeringswezen, de farmaceutische sector, de chemie-, olie- en gasindustrie, retail,
de luchtvaartnijverheid, … hebben we flink wat projecten tot een succesvol einde gebracht.
Wil je onze positie als e-Learningspecialist helpen uitbouwen en wil je meehelpen bouwen aan de

leermodules van morgen?
Stuur dan zeker je motivatiebrief en je cv naar jobs@uni-learning.com.
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