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Vacature taalcoach  
 
Steunpunt Tewerkstelling, partner van VDAB, werft een taalcoach aan. 
Als taalcoach ligt je focus op de taalondersteuning van nieuwe werknemers bij bedrijven. Je ontwikkelt en geeft 
op maat lespakketten Nederlands (Nt2) op verschillende locaties. Met jouw enthousiasme en didactische kennis 
verhoog je de talige zelfredzaamheid van werknemers. Zo vergroot de kans op duurzame tewerkstelling.  
 
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 

- met ruime ervaring in het werken met anderstaligen 
- met interesse in techniek en industrie 
- met een flexibele en positieve ingesteldheid 

 
Takenpakket 

- ontwikkelen van lespakketten taalcoaching bij externe bedrijven 
- werknemers coachen bij de start van hun tewerkstelling en in het gebruik van het Nederlands op de 

werkvloer  
- werkgevers coachen in het creëren van een taalondersteunende werkomgeving  
- taalniveau bepalen en de evolutie van elke persoon in kaart brengen  
- administratieve opvolging van de coachings 
- Bij uitbreiding: cursisten voorbereiden op het VCA examen via lessen technisch Nederlands en VCA  

 

Opleiding, werkervaring en competenties 
- Je werkt klantgericht (gericht op zowel werkgevers als werknemers). 
- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, schriftelijk en mondeling. 
- Je bent in het bezit van een didactisch diploma of kan gelijkwaardige ervaring aantonen. 
- Je hebt kennis van didactiek Nederlands voor anderstaligen. 
- 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 kan zowel in een team als zelfstandig 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 coachings vinden plaats bij diverse bedrijven in de regio 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) 
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- Gebruik van Cambio voor externe verplaatsingen 
- Mogelijkheid tot bijscholing 
- Fietsvergoeding 

 

Info 
Meer informatie over de inhoud van de job kan je vragen aan Bjorn Cuypers via 0473 39 00 11 of 
coordinatie@stw.be 
 

 
Aanwervingsprocedure 
 
Kandidaten dienen hun cv vergezeld van een motivatiebrief te richten ten laatste op 21 juni 2021 
Aan coordinatie@stw.be (t.a.v. Bjorn Cuypers) 
 

-week 22-25 juni:  reactie op je kandidatuur. Indien positief, dan nodigen we je uit voor een gesprek. 

-week 28 juni – 2 juli:  kennismakingsgesprekken met de kandidaten. Indien positief, dan volgt een proefles. 

-week 5-9 juli:  proeflessen 

-4 augustus:  start tewerkstelling 

 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, beperking, 
culturele achtergrond of levensbeschouwing. 
 
 
Startdatum tewerkstelling 
 
4 augustus 2021 
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