
 
 

 

 GEÏNTERESSEERD? 
 
Je kan solliciteren tot uiterlijk 24/02/2022 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst ACV, Tel. 02 
244 32 00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be. 
Check ook de volledige functieomschrijving of contacteer ons voor meer informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

Ateliers voor Werknemersvorming (AWV) en Vlaams Centrum voor Werknemersvorming (VCWV) zijn twee nieuwe 
vzw’s die het vormings- en opleidingswerk van het ACV voor hun rekening nemen. 

Om de vorming voor de syndicale vertegenwoordigers en het personeel van het ACV verder uit te bouwen 
zoeken we een Kwaliteitscoördinator (m/v) 
 

WIJ ZOEKEN 

• Je werkt de administratieve beheersprocessen voor 
de 2 nieuwe vzw’s uit; 

• Je tekent de kwalitatieve beheersprocessen uit 
volgens de principes van QFOR-WSE; 

• Je ondersteunt en begeleidt medewerkers en 
verantwoordelijken op inhoudelijk en methodisch 
vlak bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid; 

• Je gaat planmatig, resultaats-, veranderings- en 
mensgericht te werk; 

• Je verzorgt de rapportering aan alle stakeholders en 
aan de overheid; 

• Je bouwt een netwerk op met interne en externe 
stakeholders. 

JE COMPETENTIES 

• Analytisch denkvermogen; 
• Luistervaardig en empathisch, zoeken naar 

verbinding; 
• Zelfstandig en resultaatsgericht kunnen werken; 
• Besluitvaardig zijn; 

• Juridische en beleidsteksten kunnen interpreteren en 
vertalen naar diverse doelgroepen (vormers, HR-en 
VTO-verantwoordelijken, cursisten, administratieve 
medewerkers…); 

• Rapporten kunnen opstellen. 

PROFIEL 

• Zich herkennen in de missie en visie van AWV, VCWV 
en ACV; 

• Kennis van kwaliteitsbeleid in organisaties (minimum 
bachelor niveau of kennis verworven door ervaring); 

• Doorgedreven vaardigheid in gebruik van Office 365 
toepassingen. 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende job in een krachtige leeromgeving; 
• Contract van onbepaalde duur,  een aantrekkelijk 

loon met doorgroeimogelijkheden; 

• Extralegale voordelen : groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, mobiliteitspremie, 
maaltijdcheques…; 

• Na de inwerkperiode is telewerk mogelijk. 

Ateliers voor werknemersvorming is de socio-culturele organisatie die de vorming voor nieuwe ACV-militanten 
organiseert. Ateliers brengt militanten samen in leergroepen, waar door ontmoeting en uitwisseling individueel 
engagement groeit naar zeggenschap en maatschappelijke verandering. Meer info kan je vinden op www.awv.be  
 
VCWV (Vlaams Centrum voor Werknemersvorming) biedt leeractiviteiten aan voor werknemers die actief zijn in de 
syndicale dienstverlening. De focus ligt op het verwerven en up-to-date houden van sociaaljuridische kennis. Daarnaast 
kunnen werknemers er ook terecht voor basistrainingen waarmee ze hun dienstverlenende vaardigheden kunnen 
aanscherpen. 

mailto:vacatures@acv-csc.be
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/5000-over-het-acv-a-propos-de-la-csc/5530-vacatures-offres-demploi/20210520_functiebeschrijving_kwaliteitsmedewerker_awv_vcwv.pdf?Status=Temp&sfvrsn=2e4d0f51_4
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