VACATURE
Stafmedewerker prospectie en netwerking (deeltijds)
Vorming voor professionele hulpverleners
Voorstelling organisatie
Sig vzw is een organisatie die de inclusie van mensen met een handicap/beperking wil bevorderen.
Wij organiseren vorming, geven brochures uit, hebben een documentatiedienst, zetten
sensibilisatieprojecten op en doen nog vele andere zaken. Meer info : www.sig-net.be
Taakomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de prospectie van het vormingsprogramma voor professionele
hulpverleners. Je legt contacten met experten en kenniscentra. Je houdt rekening met de
vormingsnoden van het werkveld, je zoekt de juiste sprekers die een antwoord kunnen bieden op
deze vragen. Je toetst vormingssuggesties op hun wetenschappelijk gehalte en legt daarvoor ook
contacten met ons wetenschappelijk netwerk. Je legt afspraken vast met de sprekers die je
gecontacteerd hebt (inhoud van de vorming, datum, …), je collega’s zorgen voor de verdere
praktische afhandeling. Bij de organisatie van grote evenementen, stem je de inhoudelijke
bijdragen van verschillende gastsprekers op elkaar af.
Wie zoeken we ?

Opleiding

Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen

Competenties
-

Je hebt een grote interesse in de wetenschappelijke evoluties van de vakgebieden relevant
voor de professionele hulpverlening
Je staat leergierig in het leven
Je bent een rasechte netwerker
Je kan constructief overleggen met diverse betrokkenen
Je volgt actief actuele ontwikkelingen op
Je hebt een vlotte pen
Je hanteert een aangepaste communicatiestijl bij diverse betrokkenen
Je kan projectmatig werken

Kennis en /of ervaring

- kennis hebben van het brede domein van ontwikkelingsstoornissen en (verworven)
handicap/beperking
- kennis hebben van de wetenschappelijke zoekmethodes, evidence based en practice based
criteria
- kennis van het MS Office Pakket (Word, Excel) en Outlook

Contract :

Aantal uren : minimum 19/38 – maximum 23/38 (af te spreken)
Uurrooster : vast uurrooster, invulling te bespreken
Aard van het contract : contract van onbepaalde duur
Startdatum : 1.10.2018
Loon : volgens barema L1 van PC 329.01 (sociaal-culturele sector)
Extra : fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, verlofstelsel PC329
Tewerkstellingsplaats : Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem (Aalst)
Hoe solliciteren ?
Schriftelijke kandidatuur met CV opsturen of mailen naar Viviane Vermeiren, Pachthofstraat 1, 9308
Gijzegem, viviane.vermeiren@sig-net.be, tegen ten laatste 22 juni 2018.

