Vacature: coördinator Edusprongprojecten

CVO Groeipunt is met zijn gevarieerd opleidingsaanbod en zijn meer dan 17.500
cursisten, één van de belangrijke spelers in het landschap van het
volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Het centrum heeft vestigingsplaatsen in heel de
provincie Oost-Vlaanderen.
Het is onze missie om de brede persoonlijke ontwikkeling van iedere cursist te versterken,
met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We vertrekken hierbij
vanuit de krachten van de cursisten en zetten sterk in op samenwerking zowel met
collega’s als andere organisaties.
Inhoud van de vacature
Wij zoeken een projectcoördinator voor onze Edusprong-projecten.
●
●
●

begin- en einddatum: 01/10/2022 – 31/08/2024
Fulltime: 34 uur per week
Vestiging: Ninove en Lokeren

Functieomschrijving als projectcoördinator Edusprong
●

●

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van al onze Edusprong
projecten:
○ Je begeleidt en inspireert leerkrachten binnen dit project.
○ Je bewaakt de planning en realisatie in nauw contact met de directie.
○ Je plant overleg met de betrokkenen en volgt de stand van zaken op
○ Je volgt de financiële situatie en de budgetten op, samen met de
boekhouding.
Je leidt het Project 360° Test/Taste
TEST: intake om het niveau te testen, rekening houdend met de (reeds behaalde)
competenties.
TASTE: proeven van opleidingen om te ervaren welke opleiding aan de
verwachtingen voldoet.
o

Je ontwerpt en organiseert, met input van de leerkrachten TEST-pakketten
die worden aangeboden met aspecten uit een 360° beroepenveld. Na het
doorlopen van één of meerdere TEST-TASTE-trajecten zal je, rekening
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o
o

houdend met het tempo én niveau van de kandidaat de meest geschikte
opleiding voorstellen.
Je nodigt bedrijven uit om potentiële cursisten te laten kennismaken maken
met hun werking en met de openstaande vacatures.
Op die manier trachten wij een sleutelfiguur te zijn in de oriëntering en
begeleiding naar de arbeidsmarkt samen met onze externe partners.

Persoonsgebonden competenties
●
●
●
●
●
●
●
●

Je wil meestappen in een groeiverhaal binnen het volwassenenonderwijs.
Je hebt bij voorkeur lerarenopleiding op zak.
Als je ervaring hebt in het volwassenenonderwijs, dan heb je een streepje voor!
Je kan vlot overweg met de gebruikelijke softwareprogramma’s en bent bereid je
te verdiepen in verschillende digitale toepassingen.
Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag in teamverband.
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je beschikt over sterk organisatietalent en hebt zin voor initiatief.
Je hebt een oog voor detail en correct taalgebruik.

Diplomavereisten?
We zoeken iemand met een masterdiploma psychologie of pedagogie, of met aantoonbare
relevante ervaring in het onderwijs.
De bezoldiging gebeurt op diplomaniveau volgens de onderwijsbarema’s (zie:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen)
Hoe solliciteren?
Heb je nog vragen over deze vacature? Of wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV, diploma’s en
motivatiebrief naar andy.decock@groeipunt.be en caroline.theus@groeipunt.be met als
onderwerp “coördinator Edusprong”.
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