
Educatief medewerker Jong Digidak 
Jong Digidak organiseert vormingen op maat van kinderen, hun begeleiders en ouders. Dit in verschillende 
settings. We staan ervoor om erg laagdrempelige sessies te organiseren waar kinderen die minder kansrijk 
zijn zich ook thuis voelen en kunnen deelnemen. We organiseren deze vormingen op maat van scholen, 
vrijetijdsbesteding en andere organisaties waar kinderen de doelgroep zijn. Niet alleen de kinderen zelf, 
maar ook ouders en begeleiders worden ondersteund door vormingen. Deze worden gegeven in de vorm 
van infosessies voor ouders en train the trainers voor begeleiders.  

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een voltijdse educatief medewerker (m/v). 

Kerntaken: 

Je geeft vormingen rond basiscomputervaardigheden, mediawijsheid, basisprogrammeren (beperkte 
basiskennis vereist. Interne opleiding wordt voorzien).  

Je begeleidt leerprocessen bij kinderen en hun begeleiders. 

Je ontwikkelt didactisch materiaal, bereidt opleidingen voor en plant ze. 

Je treedt op als helpdesk bij problemen wanneer begeleiders na train the trainers met vragen zitten. Je gaat 
vormingen ondersteunen waar nodig. 

Profiel: 

Je hebt een relevante opleiding genoten. 

Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om op een vlotte, professionele manier contacten 
te leggen met leerkrachten en schooldirecties. Zowel mondeling als schriftelijk (via mail, telefoon en in 
persoonlijk contact). 

Je hebt een hart voor het sociaal-cultureel werk en je wilt je inzetten voor maatschappelijk vernieuwende 
projecten. 

Je werkt graag met kinderen en/of jongeren. 

Je kunt informatie en vaardigheden op een heldere wijze overbrengen, met gebruik van analoge en digitale 
hulpmiddelen en aangepast aan het kennisniveau van deelnemers. 

Je kunt vlot overweg met internet, e-mail en met diverse besturingsprogramma’s. 

Je kunt door middel van troubleshooting computerproblemen oplossen. 

Je bent bereid om ook op verplaatsing te werken of om soms avondactiviteiten te begeleiden. 

Wij bieden: 

Een voltijdse betrekking, een boeiende job in een gevarieerd en bruisend team volgens interne barema’s 
met enkele extralegale voordelen.  



Je krijgt een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen (€ 0,35/km). Verplaatsingen met 
openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. 

Contract van onbepaalde duur.  

 

 

Praktisch: 

De standplaats is Campus Blairon 417, 2300 Turnhout, maar je zal regelmatig op veplaatsing werken.  

Je hebt een rijbewijs B en kan beschikken over een wagen. 

Kandidaten sturen hun motivatiebrief en cv vóór maandag 15 april 2019 naar: fien.cox@blenders.be of per 
post tav Fien Cox, Campus Blairon, 2300 Turnhout.  

Geselecteerde kandidaten leggen een mondelingen proef af en komen daarna op gesprek.  

Indiensttreding: uiterlijk 2 mei 2019 

Meer informatie 

 fien.cox@blenders.be  
 0498 62 11 34  
 jongdigidak.be 
  

 


