
Ben jij op zoek naar een zingevende job?  
Vind jij het ook belangrijk dat in deze steeds ‘digitalere’ wereld iedereen mee is, en wil jij 
anderen graag nieuwe dingen aanleren? 
 

BLENDERS breidt haar Digidak-werking uit en zoekt  
een educatief medewerker digitale en mediawijze basisvaardigheden 

 
 
BLENDERS vzw is een innovatie-organisatie die voluit gaat voor positieve impact: wij creëren 
nieuwe oplossingen voor maatschappelijke noden. Door verschillende ideeën, talenten en 
ervaringen te blenden en buiten de lijntjes te kleuren, komen we tot nieuwe 
dienstverleningen of producten die we via een gepast bedrijfsmodel verder willen 
verduurzamen. Met een dynamisch en groeiend team van een 40-tal medewerkers heeft 
Blenders zijn thuisbasis in Turnhout. 
Een inclusieve samenleving is onze droom. De sterk toegenomen digitalisering in alle 
levensdomeinen is voor velen helaas een drempel om volwaardig te participeren. Blenders 
wil haar jarenlange expertise op vlak van e-inclusie inzetten om nog veel meer mensen mee 
te kunnen nemen in de digitale wereld. We zijn op zoek naar onmiddellijke uitbreiding van 
ons team om dit te realiseren. 
 
De job 
Je staat samen met ons team in voor het ontwerpen en testen van nieuwe cursussen en 
leermiddelen. Daarnaast word je als lesgever ook ingezet in allerlei vormingen voor onze 
doelgroepen, medewerkers en vrijwilligers.  
Deze doelgroepen mag je breed bekijken. Met Jong Digidak werken we met en voor 
jongeren, ouders, leerkrachten en begeleiders. Met Digidak PRO werken we voor bedrijven, 
overheden en organisaties. En met Digidak werken we voor alle anderen. We bieden dan 
ook een job die steeds gevarieerd en uitdagend blijft. 
Als lid van het Digidak e-inclusieteam kan je rekenen op de ondersteuning en jarenlange 
expertise van de collega’s. 
  
Jij zelf 
Je bent gebeten om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.  
Als didactische duizendpoot experimenteer je graag met nieuwe lesmaterialen en lesaanpak 
om andere succesvol bij te scholen.  
Een zekere kennis van en interesse in digitale tools en mediawijsheid is nodig maar nog veel 
belangrijker is je talent om mensen op een eenvoudige manier nieuwe vaardigheden aan te 
leren. Dat kan gaan over jongeren, volwassenen, senioren, professionals, anderstalige 
nieuwkomers, hoog- of laagopgeleiden, … Inzicht en ervaring om met verschillende (ook 
kwetsbare) doelgroepen te werken is mooi meegenomen.  
 
Je bent integer en gedreven door het realiseren van een positieve impact. 



Je werkt klantgericht, planmatig en zorgvuldig, je bent flexibel en mobiel.  
Je bent een teamspeler die goed gedijt in een zelfsturende omgeving met weinig formele 
kaders. Als het nodig is, ben je bereid een extra tandje bij te steken om deadlines te halen.   
Je leert graag bij, je durft creatief en innovatief te denken. 
Je behaalde minimaal een bachelor-diploma (of gelijkwaardig door ervaring). 
 
Ons aanbod 
Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met een open werksfeer en zelfsturende teams, 
gedreven om bij te dragen aan een bloeiende samenleving. Via een afwisselende uitdagende 
job en de nodige opleidingen heb je bij ons volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur. Een flexibele combinatie van thuis- 
en kantoorwerk is ook in niet-coronatijden onze standaard.  
Je marktconform salaris wordt aangevuld met aanvullende voordelen zoals een groeps- en 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm-abonnement, dertiende maand (die 
omgezet kan worden in verlofdagen), en vooral veel plezier en voldoening. 
 
En nu? 
Is je interesse nu helemaal gewekt om ons team te versterken? Aarzel dan niet, en stuur je 
motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar jef.debackker@blenders.be 
Heb je nog vragen? Contacteer dan gerust Jef! 
 
 
 
  


