Vacature Projectverantwoordelijke digitaal
leerplatform wegcode en verkeersveiligheid
(m/v)
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in
Vlaanderen. Ze is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie, waarvan de missie luidt ‘mensen slimmer
maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten biedt de VSV een
uitgebreid vormingspakket aan. Binnen de organisatie wordt rond vier grote pijlers gewerkt:
- Vorming Professionals: voor diegenen die vanuit hun professionele loopbaan met
verkeer en mobiliteit bezig zijn;
- Verkeers- en mobiliteitseducatie: voor iedereen die vanuit onderwijs met verkeer en
mobiliteit bezig is;
- Sensibilisering: voor de uitvoering van sensibilisatie- en informatiecampagnes;
- Rijopleiding: voor de ondersteuning van de rijopleiding in Vlaanderen
Meer info vind je op www.vsv.be.
Binnen de pijler Rijopleiding zet de VSV zich reeds verschillende jaren in door: projecten te coördineren,
opleidingen te geven en beleidsmatige ondersteuning te bieden. De VSV zal haar activiteiten op dit domein
verder uitbreiden met de ontwikkeling van een digitaal leerplatform over wegcode en verkeersveiligheid.
Het platform staat open voor iedereen die zich wil voorbereiden op het theoretische rijexamen of zijn
kennis van de wegcode en verkeersveiligheid wil bijspijkeren. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren en
volwassenen met dit platform te bereiken door op basis van verschillende learning formats onze inhoud
aan te bieden. Daarnaast kunnen scholen aanvullende lessen organiseren voor leerlingen uit het zesde
middelbaar.
Om de uitgebreide werking van het team Rijopleiding te ondersteunen is de VSV op zoek naar een:
Projectverantwoordelijke digitaal leerplatform wegcode en verkeersveiligheid

Jouw uitdaging
Als projectverantwoordelijke coördineer en realiseer je jouw project. Je bent het aanspreekpunt voor externen die
bij het project betrokken zijn, zoals jongeren, volwassenen en lesgevers. Intern volg je in overleg met je betrokken
collega’s de realisatie, de administratie, de communicatie, het IT-luik en de doelstellingen van je project op. Je staat
ook in voor de kwaliteitsopvolging en je stuurt bij waar nodig.
Je wordt projectverantwoordelijke voor het digitaal leerplatform wegcode en verkeersveiligheid:
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Je beheert de inhoud van het leerplatform.
Je zoekt de correcte informatie op en zet deze om in verschillende learning formats op maat van de
doelgroep.
Je hebt inzicht in de technische mogelijkheden van het leerplatform en benut deze optimaal.
Je bouwt het leerplatform attractief en laagdrempelig op.
Je coördineert en volgt nauwgezet het materiaal op dat extern aangemaakt wordt, zoals foto’s,
afbeeldingen en filmpjes.
Je organiseert bijscholingen voor lesgevers die gebruik maken van het leerplatform, zoals rijlesgevers en
leerkrachten secundair onderwijs.
Je volgt de lessen die binnen de scholen gegeven worden op.
Je staat in voor het onderhoud en de uitbreiding van het leerplatform.
Je ondersteunt met jouw kennis en capaciteiten ook andere projecten binnen de VSV.

-

Jouw profiel
Je hebt interesse in verkeer en mobiliteit en specifiek in de wegcode en verkeersveiligheid.
Je beschikt over een masterdiploma of een bachelor diploma gelijkwaardig door relevante ervaring.
Je bent vertrouwd met lesgeven, didactische principes en de nieuwste werkvormen, zowel voor individuele
als voor klassikale toepassingen
Je hebt kennis van de wegcode of je wilt je er op korte termijn uitgebreid in verdiepen.
Je hebt een creatieve geest en ontwikkelt graag nieuwe projecten en initiatieven.
Je kunt taken gestructureerd aanpakken.
Je houdt van de afwisseling tussen zelfstandig je ding doen en in team werken met je collega’s.
Je kunt helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
Je kunt vlot overweg met nieuwe IT-toepassingen en met de courante Office-toepassingen (Word,
PowerPoint, Outlook).
Je bent overtuigd van het belang van een goede administratieve en financiële opvolging van je initiatieven
en projecten.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je vindt duurzaamheid in al zijn facetten belangrijk (o.a. zelf duurzame verplaatsingen nastreven).
Je kunt jezelf vinden in ons profiel (zie hieronder).

-

Ons profiel
De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:
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We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar
rekenen.
We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen
we aan werken.
We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag
promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en
mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te
beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.
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Ons aanbod
-

-

een dynamische organisatie die rekening houdt met de inbreng van het personeel;
recht op vorming en opleiding;
een voltijdse of 4/5-betrekking (onderling overeen te komen);
een contract van onbepaalde duur;
een interessante bezoldiging met bovendien:
o volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
o fietsvergoeding;
o maaltijdcheques;
o groepsverzekering;
o hospitalisatieverzekering.
een interessante vakantieregeling;
indiensttreding: zo snel mogelijk.

Meer informatie over de VSV vind je op www.vsv.be.

Hoe solliciteren?
Schriftelijk met motivatiebrief en cv naar: sollicitaties@vsv.be vóór maandag 1 januari 2018.
De eerste selectieronde vindt plaats op dinsdag 9 januari 2018.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met: hilde.bruynseels@vsv.be of 015 44 61 33.
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