VACATURE / H E T A G E N T S C H A P I N T E G RA T I E E N I N B U R G E RI N G I S OP ZOE K N A A R E E N

Consulent Nederlands leren

REGIO VLAAMS-BRABANT (DILBEEK) – VERVANGINGSCONTRACT (TUSSEN 70% EN 100%)

Doel van je functie
Als consulent Nederlands leren (NT2) kan je klanten testen, attesteren of doorverwijzen zodat ze hun beheersing
van het Nederlands kunnen bewijzen of vergroten.

Je verantwoordelijkheden
•

Je verzorgt de intake en doorverwijzing van anderstaligen die op zoek zijn naar een gepaste cursus Nederlands.

•

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en afname van testen met betrekking tot leervaardigheid en
taalniveau van de kandidaat-cursisten.

•

Je zorgt voor de administratieve opvolging van de gegevens van de cursisten in een registratiesysteem.

•

Je onderhoudt contacten en maakt afspraken met de aanbodverstrekkers van Nederlands als tweede taal.

•

Je bent het aanspreekpunt voor iedereen met vragen over Nederlands als tweede taal in jouw regio.

•

Je stemt de lessen NT2 af op de noden van het inburgeringstraject.

•

Je werkt samen en stemt af met externe partners (VDAB, OCMW, sociale huisvesting) in het kader van de
NT2-trajecten voor hun cliënteel.

•

Je inventariseert het plaatselijke aanbod, detecteert tekorten in het aanbod en helpt zoeken naar oplossingen.

•

Je organiseert het overleg met de lokale aanbodverstrekkers.

•

Je onderhoudt goede contacten met de partners, de plaatselijke overheden en de doelgroep.

Je profiel
•

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Engels, Frans.

•

Je bent klantvriendelijk.

•

Je hebt sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden, taal is je passie.

•

Je kan goed omgaan met diversiteit, je hebt ervaring met of interesse voor het werken met
anderstaligen.

•

Als je kennis hebt van of ervaring hebt met regelgeving NT2, het Europees Referentiekader voor Talen
(ERK) en het onderwijslandschap, dan speelt dat in je voordeel.

•

Je kan goed werken met het MS-Officepakket.

•

Je bent flexibel en teamgericht ingesteld.
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Wat bieden we jou?
•

Een boeiende job in een team van enthousiaste collega’s.

•

Een vervangingscontract (tussen 70% en 100%).

•

Een loon volgens barema B1C/B1B van het PC 319.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het
bepalen van je anciënniteit.

•

Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag.

•

Hospitalisatieverzekering.

•

Groepsverzekering.

•

Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

•

Een interessante verlofregeling.

Je standplaats is Dilbeek.

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 27 oktober jouw motivatiebrief en cv naar
vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “Consulent Nederlands leren regio
Vlaams-Brabant (Dilbeek)”.
De selectiegesprekken vinden plaats op 6 november in Brussel.

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Agentschap Integratie en Inburgering
Private stichting
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
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