Gezocht:

Ondernemende netwerker met een neus voor innovatie

Ligt het technisch- en beroepsonderwijs jou na aan het hart? Ben je een diplomatische
persoonlijkheid? Ga je geen uitdaging uit de weg? Heb je een neus voor innovatie en weet je leraren
uit hun comfortzone te halen? Kan je bedrijven tot samenwerking overtuigen met jouw enthousiasme?

Wat is INNOVET?
Onder het nieuwe initiatief INNOVET wil RTC mee inzetten op de ondersteuning en
professionalisering van leraren.
In een wereld vol verandering is het een uitdaging om als leraar van alle nieuwste ontwikkelingen in
wetenschap en techniek op de hoogte te blijven.
Daarom wil RTC in samenwerking met lokale bedrijven de leraren de kans geven up to-date te blijven
en hen samen te brengen met innovatie op de werkvloer.

Ben jij…
… een proactieve en resultaatsgerichte professional met een passie voor onderwijs en bedrijfsleven?
Wil je graag meezoeken naar die gepassioneerde vakleraren uit het technisch en beroepsonderwijs
die met één been op de werkvloer willen staan?
Breng jij scholen, bedrijven en intermediairen bij elkaar zodat ze hun innovatieve visie kunnen delen
en vertalen in het ontwikkelen van concreet en vernieuwend didactisch materiaal?
Je takenpakket is divers:
•
•
•
•
•

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 bent het aanspreekpunt voor de scholen en bedrijven bij het faciliteren van hun projecten;
Je gaat actief op zoek naar succesvolle samenwerkingen tussen bedrijven en scholen;
Je zoekt de nodige administratieve tools of opleidingen voor de projectmedewerkers;
Je overlegt met de centrale Vlaamse coördinator van Innovet

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

Je bent gebeten door techniek, technologie en innovatie.
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 vlot taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk.

•
•
•
•
•
•
•

Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je bent bereid om veel op de baan te gaan.
Je hebt minstens een bacheloropleiding achter de rug.
Je bent een teamspeler.
Je hebt minimum 3 jaar relevante werkervaring.
Jouw werkgebied is gespreid over Vlaanderen .
Je bezit een eigen wagen.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een voltijdse job met onmiddellijke indiensttreding
Een wisselende flexdesk over Vlaanderen.
Een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.
Een veelzijdig takenpakket met veel afwisseling.
Een contract tot en met 31 oktober 2019 (met kans op verlenging tot 31 oktober 2020)
Een voltijdse tewerkstelling – 20 dagen verlof en 12 dagen arbeidsduurverkorting.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan tot en met 25 januari 2019
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 jurgen.hus@rtc-antwerpen.be
Indien je bijkomende info wenst dan kan je terecht bij de coördinatoren jurgen.hus@rtc-antwerpen.be
en Ann@rtcwestvlaanderen.be

