
 

Vormingplus  zoekt  een  ondernemend  vormingswerk(st)er  (M/V)  
Een  volkshogeschool  die  verweven  is  met  de  regio,  die  inspeelt  op  actuele  maatschappelijke  
kwesties  en  die  zich  engageert  om  duurzame  alternatieven  te  verkennen.  Dat  is  wat  
Vormingplus  Midden  en  Zuid-West-Vlaanderen  de  komende  jaren  wil  zijn  en  wil  doen.   
 
Daarvoor  willen  we  ons  team  aanvullen  met  een  vormingswerk(st)er.  We  zoeken  iemand  die  
netwerken  en  projecten  bouwt,  die  onderneemt  in  het  maatschappelijk  veld.  Iemand  met  een  
neus,  een  brein  en  met  handen.  Iemand  met  een  hart  en  een  oor  voor  mensen.  Een  
middenvelder  die  kan  inspelen  op  een  context,  die  niet  beroerd  is  om  naar  nieuwe  
uitdagingen  en  netwerken  toe  te  stappen  en  er  educatieve  ambities  in  de  praktijk  kan  
brengen.  
 
Je  krijgt  van  ons  een  rijk  speelveld  met  vele  partners  en  een  stevige  set  uitdagingen  op  het  
vlak  van  diversiteit,  transitie,  armoede,  mediawijsheid  en  actuele  maatschappelijke  kwesties.  
Op  het  snijpunt  van  deze  thema's  bouw  jij  netwerken  en  projecten  uit,  werk  jij  educatieve  
initiatieven  uit  die  een  verschil  maken  voor  groepen  mensen.   
 
Wie  ben  jij?  

•   Je  woont  bij  voorkeur  in  de  regio  Midden  en  Zuid-West-Vlaanderen  (regio  Kortrijk-
Roeselare-Tielt)  en  je  kent  de  streek  

•   Je  hebt  minimaal  een  bacheloropleiding  genoten  
•   Je  hebt  aantoonbare  ervaring  met  het  werken  met  groepen  en  functioneren  in  

projecten  (professioneel  en/of  vrijwilligerswerk)  
•   Je  kan  goed  communiceren,  je  bent  vertrouwd  met  sociale  en  andere  digitale  media,  

je  kan  je  goed  mondeling  en  schriftelijk  uitdrukken  
•   Je  bent  vertrouwd  met  het  maken  van  heldere  afspraken,  budgetbeheer  en  een  

timing  
•   Je  houdt  van  educatief  praktijkwerk,  met  de  voeten  in  de  klei,  en  je  bent  ook  niet  vies  

van  beleidsmatige  opdrachten  
•   Je  brengt  thematische  inhouden  binnen  in  ons  team  die  een  meerwaarde  zijn  voor  

onze  werking  
•   Het  is  een  meerwaarde  als  je  nog  niet  aangeboorde  netwerken  kan  inbrengen  in  

onze  werking  
 
Wat  bieden  wij?  

•   Een  hecht  en  gedreven  team  met  oog  voor  resultaat  en  proces  
•   Een  contract  van  onbepaalde  duur  
•   Een  verloning  volgens  PC329  op  barema  MV1.  Na  een  jaar  en  een  positieve  

evaluatie  is  een  functieverloning  mogelijk  volgens  barema  L1.  Je  kan  relevante  
anciënniteit  meenemen  met  een  maximum  van  tien  jaar.  

•   Vergoeding  van  woon-werk-verkeer  via  openbaar  vervoer  
 
Kan  je  je  hier  in  vinden  en  wil  je  solliciteren  voor  deze  job?   
Stuur  dan  een  motivatiebrief  en  CV  naar  katrien.delporte@vormingplus.be  voor  16  december  
2015.  Je  krijgt  in  de  eerste  helft  van  januari  2016  bericht  of  je  deel  kan  nemen  aan  de  
volgende  ronde.  
 
 
 


