Vacature Taalcoach
Steunpunt Tewerkstelling VZW

Vacature taalcoach
Werkzoekenden versterken en ieders talenten doen groeien om de kansen op duurzame tewerkstelling te
vergroten. Daar staat STW voor. We investeren daarbij in ieders taalvaardigheid. Een betere beheersing van de
Nederlandse taal ondersteunt mensen bij het vinden van een gepaste job en geeft meer doorgroeimogelijkheden.
Het maakt hen weerbaarder en sterker.
Steunpunt Tewerkstelling, partner van VDAB, werft een taalcoach aan.
Als taalcoach ligt je focus op de taalondersteuning van onze cursisten in de interne vooropleiding en de
finaliteitsopleiding. Bij uitbreiding kan je ingeschakeld worden om in bedrijven een taalcoaching op maat te
ontwikkelen en te geven.
Met jouw enthousiasme en didactische kennis bereid je onze cursisten optimaal voor op het behalen van het VCA
attest en het verhogen van hun talige zelfredzaamheid. Zo zijn ze optimaal voorbereid op een job met toekomst.
Onze organisatie
Steunpunt Tewerkstelling vzw (STW) begeleidt reeds meer dan 30 jaar werkzoekenden bij hun (her)integratie op
de arbeidsmarkt. We versterken via opleiding, coaching en werkervaring ieders mogelijkheden en talenten om de
stap naar duurzame tewerkstelling te zetten. STW coacht bedrijven en organisaties bij het zoeken naar nieuwe
medewerkers die vaak ook nieuwkomer of anderstalig zijn. We hanteren een inclusieve, integrale en individuele
aanpak. Reeds jarenlang zijn we ingeburgerd in de Stuivenbergwijk, Borgerhout. Onze bureaus en ateliers vind je
in de Kwekerijstraat 61A.
Steunpunt Tewerkstelling zoekt een taalcoach
- om taallessen technisch Nederlands en VCA te geven
- om taalcoaching en taalondersteuning op de opleidings- en werkvloer te geven
- met ruime ervaring in het werken met anderstaligen
- met interesse in techniek en industrie
Takenpakket
- Je coacht cursisten in het versterken van het Nederlands op de opleidingsvloer, zowel in groep als
individueel. (Nodo)
- Je geeft lessen technisch Nederlands en VCA om cursisten voor te bereiden op het behalen van hun
veiligheidsattest (VCA).
- Je bepaalt het taalniveau en brengt de evolutie van de cursisten in kaart, via evaluatiegesprekken,
taalscreenings en taalrapporten.
- Je staat in voor de administratieve opvolging van de taalcoaching.
- Je werkt nauw samen met je collega-taalcoaches in het Team Op Maat
- Je ondersteunt onze vakinstructeurs bij taalontwikkelend lesgeven. (Nodo+)
- Op de werkvloer coach je de werknemer in het versterken van het Nederlands tijdens de job.
- Je betrekt actief de werkgever in het creëren van een taalondersteunende werkomgeving.
- Je werkt lesvoorbereidingen uit voor de interne en de externe taalbegeleiding.

Opleiding, werkervaring en competenties
-

Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, schriftelijk en mondeling.
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-

Je bent in het bezit van een didactisch diploma of kan gelijkwaardige ervaring aantonen.
Je hebt een goede kennis van didactiek Nederlands voor anderstaligen. Een postgraduaat
Didactiek Nederlands voor anderstaligen is een stevig pluspunt.
Je kan een krachtige leeromgeving creëren op maat van een divers publiek
Je hebt voeling met en respect voor de leefwereld van de doelgroep.
Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren.
Je hebt interesse in techniek
Je hebt een flexibele en positieve ingesteldheid.
Je kan zelfstandig en in teamverband je taken plannen en uitvoeren.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Standplaats
De vaste standplaats van de taalcoach is STW, Kwekerijstraat 61a te 2140 Borgerhout.
Externe taalcoaching gebeurt bij diverse bedrijven in het arrondissement Antwerpen.
We bieden:
- Voltijds contract van onbepaalde duur.
- Een job in een enthousiast en gemotiveerd team
- Verloning volgens barema B1c van PC 329.
- Glijdende werkuren (op lesvrije momenten)
- Mogelijkheid tot bijscholing
- Fietsvergoeding
- Gebruik van Cambio voor externe verplaatsingen

Info
Meer informatie over de inhoud van de job kan je vragen aan Bjorn Cuypers via 03 226 25 80 of bjorn@stw.be

Aanwervingsprocedure
Kandidaten dienen hun cv vergezeld van een motivatiebrief te richten ten laatste op 30 april 2021
aan
Steunpunt Tewerkstelling VZW
tav Bjorn Cuypers
Kwekerijstraat 61A
2140 Borgerhout
bjorn@stw.be

Op basis van de cv’s en brieven zal er een gesprek en een proefles georganiseerd worden.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, beperking,
culturele achtergrond of levensbeschouwing.
Startdatum tewerkstelling
17 mei 2021
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