Vacature Lesgever Verkeersveiligheid
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in Vlaanderen. Ze is
uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie, met als missie: ‘mensen slimmer maken op het vlak van verkeer en
mobiliteit’. De VSV brengt deze missie in de praktijk met een drieledig aanbod vormingen en sensibilisatie:
a. vorming voor al wie professioneel met verkeer en mobiliteit bezig is
b. vorming voor scholen, verenigingen, bedrijven
c. campagnes.
Momenteel zoeken we versterking voor de vorming voor professionals (‘Team Vorming Professionals’). Dit team
werkt o.a. aan:
- De Mobiliteitsacademie: kortlopende opleidingen, zowel basis als specialisatiecursussen voor o.a.
mobiliteitsambtenaren, politie, rijlesgevers, lokale mandatarissen.
- Bedrijvenaanbod Safe2work: workshops en sensibilisering voor werknemers, zoals opleidingen en coachings
voor preventieadviseurs en mobiliteitsverantwoordelijken in bedrijven.
- Studiedagen en congressen: o.a. het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, de Dag van de
Mobiliteitsprofessional en het Fietscongres.
- Beleidsondersteuning: o.a. het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, Netwerkbijeenkomsten
Verkeerscoördinatoren, Coachings lokaal fietsbeleid.

Jouw uitdaging
-

-

-

In 2017 vernieuwde en versterkte de VSV haar vormingsaanbod voor bedrijven en maakte het bekend
onder de noemer Safe2Work (www.safe2work.be). Binnen dit aanbod organiseert de VSV opleiding en
sensibilisering voor werknemers, begeleiding, opleiding en netwerkmogelijkheden voor preventieadviseurs
en mobiliteitsverantwoordelijken in bedrijven. Voor dit aanbod werkt de VSV samen met externe partners,
vrijwilligers en eigen lesgevers. Om dit aanbod te versterken zijn we op zoek naar een lesgever.
Je geeft opleiding inzake mobiliteit en verkeersveiligheidsthema’s (o.a. wegcode, risicogedrag, verkeersquiz)
aan werknemers in het kader van interne opleiding, op veiligheidsdagen.
Je volgt lesgevers van externe partners op. Je zorgt voor kwaliteitscontrole en organiseert opleiding voor
lesgevers.
Je organiseert samen met de projectverantwoordelijke verkeersveiligheid bedrijven jaarlijks de
Netwerkmeeting Verkeersveiligheid. Je staat hierbij in voor de praktische uitwerking en de kwaliteitsvolle
organisatie.
Samen met de projectverantwoordelijke verkeersveiligheid bedrijven bouw je het VSV-aanbod voor
bedrijven verder uit. Hierbij sta je in voor de praktische organisatie van workshops en nieuwe initiatieven.
Je bent proactief en denkt na over de inhoudelijke en praktische optimalisering van de diverse
vormingsinitiatieven voor bedrijven.
Je werkt nauw samen met de projectverantwoordelijke verkeersveiligheid bedrijven.
Voor de praktische organisatie zoals opvolging van inschrijvingen, facturatie, onthaal op opleidingen,
studiedagen of congressen… werk je nauw samen met de administratief medewerker.
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Jouw profiel
-

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een pedagogische richting.
Je geeft graag les en je kunt goed werken in teamverband.
Ervaring in de wereld van verkeersveiligheid en mobiliteit is een pluspunt.
Organiseren is een van je sterke punten en je weet van aanpakken.
Je bent stipt, weet van aanpakken en je kunt snel anticiperen op onverwachte situaties (bijvoorbeeld
problemen van logistieke aard).
Je werkt graag met (jong)volwassenen en hebt bij voorkeur ervaring met het lesgeven aan die doelgroep.
Je bent enthousiast en contactvaardig.
Je bent vertrouwd met didactische principes, moderne werkvormen en presentatietechnieken.
Je hebt een rijbewijs B. Je bent een veilige en hoffelijke chauffeur.
Je kunt vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Word, PowerPoint, Outlook).
Je kunt je 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.

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.
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Hoe solliciteren?
Schriftelijk met motivatiebrief en cv naar: sollicitaties@vsv.be tot en met maandag 9 april 2018.
De eerste selectieronde vindt plaats op donderdag 19 april 2018.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met: kirsten.demulder@vsv.be of 015 44 61 39.
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