
 

VACATURE 
 

Het OCMW van Evere werft aan 

Opleidingsverantwoordelijke van de cel socio-
professionele inschakeling (m/v/x) - Niveau BH 
 

Missie 

Binnen de cel socio-professionele integratie van het OCMW van Evere komt de 
opleidingsverantwoordelijke tussen om de begeleide personen in staat te stellen hun 
vaardigheden inzake het zoeken naar werk te ontwikkelen. Hij / zij is verantwoordelijk voor het 
bevorderen van autonomie, kennis en vaardigheden en het motiveren van de doelgroep. Dit 
in overeenstemming met de wetgeving en interne procedures van het OCMW. 
 

Activiteiten 

Deze lijst is niet exhaustief : 

 Nadenken over en ontwerpen van opleidingsmodules die aangepast zijn aan het doelpubliek 
van de SPI van het OCMX; 

 Informatie en documentatie opzoeken en partnerschappen organiseren; 
 Ontwerpen van  aantrekkelijk en duidelijk ondersteuningsmateriaal; 
 Zich informeren met betrekking tot de te bereiken doelstellingen en de verwachtingen van het 

publiek; 
 Interventies voorbereiden in functie van het publiek; 
 Groepen animeren; 
 Een programma organiseren voor het evalueren van opgedane kennis en vaardigheden; 
 Deelnemen aan vergaderingen en vormingen 

 
 

Practische vaardigheden 

 Luistervaardigheid; 
 Kennis hebben van de missies en prioriteiten van een OCMW en/of bereid zijn zich hierin te 

vormen; 
 Minstens 2 jaar ervaring hebben in opleidingen; 
 Zich kunnen aanpassen aan verschillende culturele kaders; 
 Kennis van de beide landstalen is gewenst. 

 

Professionele vaardigheden 

 Didactische capaciteiten ten opzichte van een mindergekwalificeerd publiek 
 Een sociale benadering hebben; 
 De gebruikte methodes en hulpmiddelen kunnen variëren; 
 Goede schrijfvaardigheid; 
 Goede kennis van informatica-tools en audiovisuele middelen. 

 
 

 



Persoonlijke vaardigheden 

 Kunnen luisteren en empathisch zijn; 
 Gemakkelijk contacten kunnen leggen en kunnen communiceren; 
 Geduld; 
 Autonomie; 
 Teamgeest en samenwerking; 
 Organisatie en methodiek; 
 Aanpassingsvermogen; 
 Creativiteit; 
 Dynamiek en enthousiasme; 
 pro activiteit  

 

Technische vaardigheden 

In het bezit zijn van volgende diploma’s : 
 Bachelor diploma in een pedagogische oriëntering 

Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt. 
Kennis van de twee landstalen gewenst 
 

Aanbod 

 Voltijds contract van onbepaalde duur; 
 36 verlofdagen per jaar ; 
 Salaris conform aan wettelijke barema’s, met de mogelijkheid om anciënniteit in rekening te 

brengen 
 Maaltijdcheques van 7€ 
 Tweetaligheidspremie indien de kandidaat/kandidate in het bezit is van een SELOR-attest 
 Gratis abonnement van de MIVB en tussenkomst in andere vervoeronkosten (openbaar 

vervoer, fiets- en voetgangerspremie) 
 Hospitalisatieverzekering 

  

Hoe solliciteren ? 

Om uw interesse te tonen, gelieve uw CV, motivatiebrief en kopie van diploma’s en 
getuigschriften te bezorgen via mail ter attentie van Mevrouw Corten- 
jobs@cpasevere.brussels 


