
Doof Vlaanderen vzw zoekt een  
halftijdse projectmedewerker (m/v/x) voor het ESF-project “Doof talent”  

voor de periode januari 2019 – december 2019  
  
Het ESF-project “Doof talent” heeft als doel om een vernieuwde dienstverlening voor doven te 
ontwikkelen die hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt zal 
verbeteren. Doof Vlaanderen vzw is de promotor van dit project en voert het uit in partnerschap met 
VDAB en met het ontwerpbureau Namahn als onderaannemer. Op dit moment loopt de tweede fase 
van het project waarin we de nieuw ontwikkelde dienstverlening zullen testen en uitrollen.  
 

Functie-inhoud:  
Als projectmedewerker organiseer en ontwikkel je de activiteiten tijdens het project, voornamelijk 
het ontwikkelen, voorbereiden, organiseren en faciliteren van workshops voor dove werkenden en 
werkzoekenden. Je werkt nauw samen met een klein team om het project tot een goed einde te 
brengen.  
 
Profiel:  

• Je hebt een zeer goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal en een goede kennis van het 
Nederlands.  
• Je bent vlot in de omgang, kan goed met mensen overweg en bent empathisch. 
• Je bent diplomatisch, bent goed in het overleggen met mensen en kan goed in team 

samenwerken.  
• Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheden op.  
• Je kan stipt en planmatig werken. Je werkt efficiënt en hebt een goede zin voor organisatie 
en planning.   
• Je hebt goede contacten met en een goed inzicht in de Vlaamse dovengemeenschap en 
beweegt je ook makkelijk onder horende mensen.  
• Je bent flexibel.  
• Je hebt interesse voor het domein werk en bent leergierig.  
• Je bent bereid om ook administratieve taken op te nemen (tijdsregistratie, financiële en 
inhoudelijke rapportering).  
• Je hebt een diploma van het hoger onderwijs of gelijkwaardige ervaring.   
• Je kan vlot overweg met de computer (Word, Excel, Outlook…).  

   
Aanbod:  

• Een halftijds contract van 12 maanden, werkplaats te Zwijnaarde – regelmatig overleg in 
Brussel, met mogelijkheid tot flexibele werkdagen/uren  
• Start: zo snel mogelijk  
• Een uitdagende job in een dynamische organisatie met een hart.  

  

Praktisch:   
Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) stuur je ten laatste op 8/12/2018 naar Filip Verstraete, algemeen 
directeur Doof Vlaanderen vzw, filip.verstraete@doof.vlaanderen 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 12 en 20 december.  
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