Gezocht: Projectmedewerker onderwijs & arbeidsmarkt
(m/v/x)

Ligt het technisch- en beroepsonderwijs je nauw aan het hart?
Ben je een diplomatische en ondernemende persoonlijkheid?
Ga je geen uitdaging uit de weg?
Kan je bedrijven tot samenwerking overtuigen met jouw enthousiasme?
Wil je jouw steentje bijdragen aan het promoten en ondersteunen van leerlingen en leerkrachten
in het technisch en STEM-onderwijs?

Wat is RTC?
RTC West-Vlaanderen is een dynamische organisatie met een hart voor techniek en technologie. We zijn de maïzena
tussen onderwijs en bedrijfsleven, de matchmakers tussen scholen en werkplek.
We zetten vooral in op de competentieversterking van leraren en leerlingen in het secundair onderwijs.
We geloven sterk in co-creatie en proberen versnippering van initiatieven tegen te gaan.

Ben jij…
… een proactieve en resultaatsgerichte professional met een passie voor onderwijs en bedrijfsleven?
… een spontane netwerker met een commerciële flair die wil meewerken aan de uitbouw van RTC West-Vlaanderen?
… voorzien van de juiste voelsprieten om noden, behoeftes en opportuniteiten te detecteren?
… een geboren procesbegeleider die samenwerkingen initieert, taken delegeert en bijstuurt waar nodig?
… iemand die houdt van uitdagingen?

Je takenpakket is uitdagend:
•
•
•
•
•

Je brengt leraren, bedrijven en socio-economische partners rond tafel om af te toetsen naar mogelijke
samenwerkingen, om vanuit die wisselwerkingen versterkende acties te realiseren;
Je ondersteunt de scholen en bedrijven bij het ontwikkelen van hun projecten;
Je bent gebeten door sociale media en nieuwste communicatietools om die projecten op professionele
manier in de kijker te zetten;
Je helpt mee aan de nieuwsbrief en het updaten van de website;
Je doet de administratieve opvolging van de projecten.

Ben jij de collega die we zoeken?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je weet van aanpakken, werkt punctueel en resultaatgericht en respecteert deadlines;
Je bent communicatief sterk;
Je hebt voldoende bagage en maturiteit om vergaderingen te organiseren, te faciliteren en analyses te
maken;
Je bent vertrouwd met proces- en projectmatig werken;
Je beschikt over een goed taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk;
Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
Je hebt minstens een bacheloropleiding achter de rug;
Je hebt minimum 3 jaar relevante werkervaring;
Je bent in het bezit van eigen wagen.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een voltijdse job of 4/5 tewerkstelling;
Een boeiende en afwisselende job waar zelfstandigheid troef is;
Een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng;
Een contract van onbepaalde duur;
Bij voltijdse tewerkstelling: 20 dagen verlof + 12 dagen arbeidsduurverkorting.

Sollicitatieprocedure:
Solliciteren kan tot en met 15 oktober 2018.
Op basis van je motivatiebrief en curriculum vitae maken we een eerste selectie.
Voor de geselecteerden volgt dan een sollicitatiegesprek.
Brief en cv kunnen gestuurd worden naar ann@rtcwestvlaanderen.be.
Indien je bijkomende info wenst, dan kan je terecht bij Ann Bulcaen (056 23 37 34).

RTC West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2F4L
8500 Kortrijk
056 23 37 34

