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Educatief projectmedewerker digitale en mediawijze 

basisvaardigheden bij Digidak 

 

Functie 

Binnen Blenders zoeken we voor onze Digidakwerking een projectmedewerker met 
sterke didactische vaardigheden  

 

Jij.. 

.. vindt e-inclusie heel belangrijk en je krijgt er energie van om zelf nieuwe dingen uit te 

zoeken om die vervolgens uit te leggen en aan te leren in vormingen. Sta jij goedgezind 

op met het vooruitzicht nieuwe lesmaterialen uit te denken en methodieken te 
ontwikkelen? Ben jij nieuwsgierig en een digitale know it all? 

 

Wij.. 

.. zoeken een didactische duizendpoot die zich graag een project helemaal eigen maakt 

en verbinding zoekt met mensen om hen te versterken in digitale vaardigheden. We 

denken dat je best beschikt over een zekere kennis van, en interesse in ICT, maar we 

vinden het nog veel belangrijker dat je graag dingen aan mensen aanleert op een 

laagdrempelige manier. Jongeren, volwassenen, senioren, professionals, anderstalige 

nieuwkomers, hoog of laagopgeleiden, …. Iedereen die baat heeft bij digitale versterking 

zal immers bij jou terecht kunnen.   

 

Blenders 

Blenders is een onafhankelijk innovatiebedrijf. Met allerlei projecten rond digitalisering, 

inclusie, natuurbeheer en persoonlijke ontwikkeling, formuleren we antwoorden op 

maatschappelijke noden. Onze organisatie heeft een dynamisch en groeiend team van 
45+ medewerkers en heeft zijn thuisbasis in Turnhout. 

Digidak is sinds 2003 ontstaan als onderdeel van Blenders. We bieden toegang tot 

digitale toestellen en internet in onze Digidaklocaties en versterken digitale en 
mediawijze basisvaardigheden door begeleiding en vormingen. 

Van smartphone tot mediawijsheid, van internet bankieren tot online solliciteren …. de 

thema’s zijn eindeloos. We blijven ons aanbod aan digitale vormingen innoveren en 

werken steeds meer op vraag.  

 

  

 

 

https://blenders.be/
https://digidak.be/
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De job 

Als educatief medewerker heb je kennis van digitale tools en mediawijsheid, en je 

spijkert je kennis graag bij. Je bezit vooral sterke didactische vaardigheden om je kennis 

over te brengen. Je staat samen met ons team van een 15-tal personen in voor het 

ontwerpen en testen van nieuwe cursussen en leermiddelen. De lesmaterialen die je zelf 

en samen met de collega’s ontwikkelt, zet je in tijdens de vormingen intern, extern en 

voor vrijwilligers. Als educatief medewerker zal je vorming en les geven aan diverse 

leergroepen: met Jong Digidak werken we met en voor jongeren, ouders, leerkrachten en 

begeleiders. Met Digidak Pro werken we met en voor bedrijven, overheden en 

organisaties. En met Digidak werken we voor alle anderen. De afwisseling en de hoge 

mate waarin jij zelf vorm kan geven aan je taken, maakt dat deze job steeds gevarieerd 

en uitdagend blijft. 

 

Vaardigheden of kennis waarover jij beschikt of waarin jij wilt groeien: 

• Administratieve en communicatieve vaardigheden 

• Didactische en pedagogische vaardigheden  

• Teamgerichtheid 

• Zelfsturende vaardigheden 

• Gangbare ICT toepassingen 

• Honger naar nieuwe digitale vaardigheden en manieren om deze op een 

laagdrempelige manier uit te leggen 

• Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen 

• Kennis over het werken met verschillende (kwetsbare) doelgroepen is een plus 

  

Wat bieden we jou 

• We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een job met grote 

flexibiliteit en veel zelfstandigheid.  

• Je krijgt de kans om jezelf door diverse opleidingen verder te ontwikkelen en te 

groeien. 

• We bieden een motiverend salaris aangevuld met een heel aantal extralegale 

voordelen waaronder sociaal abonnement, groeps-en hospitalisatieverzekering, 

smartphone + abonnement, etc. 

• Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met een open werksfeer en zelfsturende 

teams. Zo is het mogelijk om in een flexibele planning een combinatie te maken 

van thuiswerk en werken op kantoor. 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

• Plaats van tewerkstelling: Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout. 

https://www.jongdigidak.be/
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Bij Blenders vinden we kwaliteiten van mensen doorslaggevend, ongeacht hun 

genderidentiteit, afkomst of handicap.  

We moedigen iedereen aan om zich kandidaat te stellen. 

 

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij Jef De Backker, coördinator e-
inclusie, via jef.debackker@blenders.be  

 

Hoe solliciteren 

Stuur je CV en motivatiebrief aan Artemis Kubala, via artemis.kubala@blenders.be  

 

mailto:jef.debackker@blenders.be
mailto:artemis.kubala@blenders.be

