WORD JIJ ONZE MEDEWERKER EDUCATIE?
Pax Christi Vlaanderen zoekt een medewerker Educatie om de visie op leren en het bijhorend
educatief beleid van de organisatie uit te rollen. Je ontwikkelt en bewaakt de leerstrategie zodat Pax
Christi Vlaanderen doelgericht leeromgevingen opzet die het leren door de te bereiken doelgroepen
mogelijk maken en bevorderen.
Je bent thuis in de wereld van educatie en je hebt ervaring met het creëren van leeraanbod. Je werkt
hiervoor graag samen met collega’s en vrijwilligers. Je hebt een hart voor vrede en je beheerst de taal
van geweldloze communicatie. Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een educatieve functie.
Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid vanuit humane
waarden en christelijke inspiratie, in de eigen samenleving en in andere delen van de wereld. Pax
Christi Vlaanderen is lid van de internationale vredesbeweging Pax Christi International.

Jouw takenpakket
•

•

•
•
•

•
•

Je vertaalt de (meer)jarenplanning en bijhorende strategische doelstellingen naar een
educatiestrategie. Je toetst de educatiestrategie af aan de educatieve visie zoals bepaald in het
beleidsplanningsproces voor Sociaal-cultureel Volwassenenwerk.
Je bent de aanspreekpersoon voor medewerkers en werkgroepen voor het opzetten en
uitvoeren van een leeraanbod, je adviseert en ondersteunt hen, en evalueert dit samen met
hen. Je bepaalt indicatoren ter opvolging van de doelen en acties, meet deze, evalueert en
stuurt bij waar nodig.
Je maakt inschattingen van budgetten om de educatiestrategie uit te voeren en volgt dit op
Je ontwikkelt educatieve methodieken, producten en activiteiten.
Je ondersteunt werkgroepen bij de uitvoering van educatieve acties die passen binnen de
beleidsplanning en het doelgroepenbeleid; je plant zelf ook educatieve acties om de doelen
van de organisatie waar te maken, in samenwerking met de werkgroepen.
Je werkt samen met de communicatiemedewerker om het educatief aanbod te promoten.
Je houdt vinger aan de pols door ook zelf vorming te geven.

Je profiel en vaardigheden
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een educatieve functie
Je toont initiatief en kan ook goed actief luisteren en coachen
Kennis over leermethoden, leerprocessen en nieuwe leertechnologieën is een must
Kennis van het Vlaamse sociaal-culturele landschap is een troef
Je werkt graag zelf op de leervloer
Je kan een strategisch proces koppelen aan de concrete praktijk
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•
•
•

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Je vlot uitdrukken in het Frans is een troef
Computervaardigheid: je kan zeer vlot overweg met MS Office en met courante
internettoepassingen
Je kan goed overweg met sociale media

Je contract en werkomstandigheden
Wij bieden
• Een uitdagende job met een hoge maatschappelijke relevantie.
• Een klein en geëngageerd team dat ervoor gaat
• Een boeiende positie met veel leerkansen
• Een contract van onbepaalde duur
• Een goed loon volgens barema B1a (pc 329) (maximum 10 jaar anciënniteit)
• Een vergoeding voor woon-werkverkeer
• Een halftijds contract (0,50 VTE) binnen een 38-urenweek
• Een aangename werkplek in ons kantoor in Antwerpen
Wij vragen
• Bereid zijn tot verplaatsingen in dienstverband in heel Vlaanderen
• Bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk
• In het bezit zijn van een rijbewijs B is nuttig (wij hebben een Cambio-abonnement)

Hoe solliciteren?
Heb je er zin in en voldoe je aan het profiel? Dan zijn wij erg benieuwd naar je CV en motivatiebrief.
Stuur die naar Annemarie Gielen, onze directeur: annemarie.gielen@paxchristi.be, ten laatste op 15
januari 2021.
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