
 

 

 

          Vacature Educatief Stafmedewerker Geletterdheid  

Voltijds – M/V/X 

 

LINC vzw werkt enthousiast rond Lezen, Informatie en Communicatie en wil iedereen bij de kennismaatschappij 

betrekken en de geletterdheid vergroten. We doen dit door creatieve projecten in het kader van volwassen-

educatie rond geletterdheid, leesbevordering, digitale en mediawijsheid en e-inclusie. Dat gebeurt in 

samenwerking met partner-organisaties en vrijwilligers uit het sociaal-culturele middenveld. 

LINC vzw zoekt een “Alfaweet”, een voltijds educatief stafmedewerker, die zich thuis voelt in de wereld van de 

geletterdheid en media, voeling heeft met de digitale wereld én mensen kan inspireren en vormen in deze 

materie. Bovendien bouwt deze “Alfaweet” de organisatie strategisch mee uit en maakt ze duurzaam. 

Taken 

 Je ontwikkelt methodieken en een doelgroepenwerking m.b.t. geletterdheid, leesbevordering en 

eventueel media-educatie.  

 Je geeft vorming aan personen en groepen die bij de opvoeding van kinderen betrokken zijn of 

kansengroepen begeleiden. Zoals (groot)ouders, vrijwilligers en professionele krachten uit het sociaal-

cultureel middenveld.  

 Je denkt mee over de strategieën op dit actieterrein, ontwikkelt en bouwt ze verder uit. 

 Je creëert educatieve materialen voor eindgebruikers en begeleiders. 

 Je bent een netwerker en initieert kwaliteitsvolle projecten of partnerschappen met impact. 

 Je haakt in op de campagnes van partnerorganisaties en projecten van collega’s. 

 

Profiel  

 Geletterdheid, taalvaardigheid, leesplezier zijn jouw natuurlijke habitat.  

 Je hebt een pedagogische visie m.b.t. sensibilisering, vorming en ‘train-the-trainer’. 

 Jij zet groepen in beweging, groepen zetten jou in beweging. 

 Je werkt project- en planmatig en resultaatsgericht. 

 Je hebt management skills en oog voor efficiëntie, effectiviteit, strategie en impact. 

 Je bent zelfstandig en pro-actief en neemt initiatieven op dit werkterrein, ontwikkelt ze en werkt 

ze verder uit. 

 Je maakt regelmatig evaluaties over de acties, genereert feedback en koppelt de resultaten terug 

naar de organisatie. 

 

En verder 

 Ben je communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk. 

 Kan je nauwgezet werken. 

 Heb je aantoonbare ervaring met educatie en vorming. 

 Heb je zin voor initiatief, creativiteit en probleemoplossend denken. 

 Bezit je goede organisatorische capaciteiten, zeer flexibel, ervaring met projectbeheer. 

 Ben je diplomatisch. 

 Kan je zelfstandig én in teamverband werken. 

 Heb je een goede kennis van digitale geletterdheid en media. 

 Je genoot succesvol een opleiding in het hoger onderwijs  

 Je bent bereid tot avondwerk. 

 Je beschikt over een rijbewijs en een auto.  



 

 

 

Wij bieden 

 Voltijdse job (100%). 

 Indiensttreding: zo spoedig mogelijk. 

 Verloning in het kader van het pc 329. 

 Plaats van tewerkstelling: Leuven (op wandelafstand van het station). 

 Een creatieve job met menselijk contact, voldoening en opleidingsmogelijkheden. 

 Flexibele werkomstandigheden. 

 

Praktisch 

Heb je interesse? Stuur ons dan je motivatiebrief, je CV én een digitale creatie (link, Youtube, infographic, enz).  

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk maandag 9 april 2018. Na de selectie op basis van brief en cv word je 

eventueel uitgenodigd voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats in de week van 15 april 2018 in 

Leuven. Per e-mail: job@linc-vzw.be met vermelding ‘ALFA2018’. 

 

 

 

Meer info: dirk.bocken@linc-vzw.be  gsm 0493 400909 www.linc-vzw.be 

www.platformgeletterdheid.be 

www.digitaleweek.be -  www.mediawijs.be – www.e-inclusie.be 

www.medianest.be  
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