Stafmedewerker VIVEL Academie
(m/v/x)
VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, is een flexibele netwerkorganisatie die de eerste lijn
verbindt en versterkt. Finale doelstelling is iedereen in Vlaanderen en Brussel de best mogelijke zorg en
ondersteuning te bieden. Om ons team te versterken, zoeken we een enthousiaste en gedreven voltijdse
Stafmedewerker VIVEL Academie.

Wat doet een stafmedewerker VIVEL Academie?
De stafmedewerker VIVEL Academie staat in voor het dagdagelijks beheer en de uitbouw
van de leeromgeving en werkt hiervoor nauw samen met de stafmedewerker opleiding en
vorming.
Het beheer VIVEL leeromgeving





Je ontwikkelt didactisch sterk opleidingsmateriaal en zorgt voor procesmatige
opvolging ervan.
Het gebruikers- en toegangsbeheer ligt in jouw handen.
Je ondersteunt je collega’s stafmedewerkers die inhoudelijke input ter beschikking
hebben voor de leeromgeving.
Vanuit jouw opdracht verzamel je beleidsinformatie die kan worden ingezet voor de
ontwikkeling van het lange termijn denken rond de leeromgeving.

Uitbouw VIVEL leeromgeving





Jij bent diegene die zorgt voor analyse van het landschap en van de werking van de
VIVEL Academie.
Daartoe zet je in op kwaliteitsbewaking binnen de leeromgeving en peil je samen met
de collega’s naar opleidings- en ondersteuningsnoden van eerstelijnsactoren.
Je geeft feedback over didactiek en leermotivatie.
Samen met de staf/directie en het bestuursorgaan ontwikkel je een kostenmodel en
afsprakenkader voor de leeromgeving.

Wat verwachten we van jou?
We kijken uit naar een fijne en pittige collega die:






Kwaliteitsgericht en klantgericht is
Van aanpakken weet maar nauwkeurig werkt
Ook onder druk, niet te snel panikeert en sereen en integer is
Communicatief en discreet in het leven staat
Flexibel samenwerken de max vindt

We gaan ervan uit dat je:






De veelgebruikte IT-toepassingen onder de knie hebt en nog wil bijleren
Al wat ervaring hebt met een Learning Management System
Over didactische vaardigheden beschikt en de voordelen van blended learning ziet
De principes van kwaliteitsdenken kent
Minstens een Masteropleiding hebt

Wat zetten we daar tegenover?
We bieden jou:







Een marktconforme verloning en extralegale voordelen
Mogelijkheden om bij te leren via vorming en opleiding
Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (4/5 opdracht is
bespreekbaar)
Een heerlijk team van 11 collega’s om in te werken
Een organisatie én sector in volle groei
Thuiswerk waar mogelijk

VIVEL is gevestigd in het centrum van Brussel, op 500 m van het treinstation BrusselNoord.

Durf jij de uitdaging aan?
En zie je jezelf meedraaien in ons team? Heb je zin om onze ploeg te versterken stuur dan
voor 24 juli je brief en CV met foto naar hr@vivel.be.
Wens je nog even het functieprofiel te bekijken? Download deze hier (.pdf) Je mag dan
tegen begin augustus een reactie van ons verwachten. Je kandidatuur wordt discreet
behandeld.
Nog vragen? Mail naar hr@vivel.be of bel gerust op +32 (473) 26 52 20

