
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer ons voor meer informatie. Je kan 
solliciteren tot uiterlijk 22/06/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, 
liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be. 
 
De verwerking van de gegevens van de sollicitanten gebeurt conform de 
toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, met name GDPR. De 
verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verzamelen met het 
oog op een eventuele tewerkstelling binnen onze organisatie. 

 

 

Ateliers voor werknemersvorming vzw (AWV) is een vormingsorganisatie die onder meer de basisvorming van 
militanten van het ACV verzorgt. 
 

Om de militantenvorming een digitale boost te geven zoekt AWV vzw voor de vestigingszetel te Brussel een  

E-LEARNING DEVELOPER (m/v) 
 
We ontwikkelen Blended Learning-pakketten (o.m. sociale Wetgeving) om de werknemersafgevaardigden nog 
beter te ondersteunen. Op die manier kunnen afgevaardigden zowel via online als via contactleren, hun 
kennis en vaardigheden bijspijkeren. 
 
Om dit project mee te helpen realiseren, zoeken we een projectmedewerker met feeling voor digitale 
didactiek of vorming. Je komt terecht in een team van vormers en trainers. 
 
Takenpakket 
 
De focus ligt op de ontwikkeling van de online cursussen (in eerste instantie Sociale Wetgeving) :  
 
• Je analyseert de opleidingsnood van elk thema, 

je bepaalt samen met de inhoudelijke expert 
wat de leerdoelen zijn, en van daaruit bepaal je 
welke leerinhouden in aanmerking komen voor 
e-learning. Je vertaalt dit in een eerste 
script/concept; 

• Je schrijft het storyboard gedetailleerd uit, 
rekening houdend met de principes van digitale 
didactiek; 

• Je werkt de online cursus volledig uit, in nauwe 
samenwerking met collega’s, door gebruik te 
maken van diverse e-learning tools zoals 
PowToon, PowerPoint, Articulate Storyline, … ; 

• Je volgt de laatste trends op vlak van e-learning 
en deelt je kennis met het team; 

• Vanuit je knowhow rond digitale didactiek 
adviseer je collega’s bij het uitwerken van 
blended trajecten.

COMPETENTIES 

• Je kan helder en duidelijk concepten uitwerken 
die iedereen kan begrijpen;  

• Je brengt makkelijk structuur aan in een 
veelheid aan informatie en verwerkt deze tot 
een logisch en makkelijk te volgen geheel; 

• Je bent digitaal vaardig: je kan vlot overweg met 
standaard informaticatoepassingen zoals het 

Office-pakket en je houdt ervan om nieuwe 
tools en software uit te testen; 

• Je bent gericht op samenwerking maar kan 
autonoom werken; 

• Je hebt doorgedreven communicatieve en 
sociale vaardigheden; 

• Je bent proactief en servicegericht;
 

PROFIEL 
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• Je hebt een bachelor diploma met een 
pedagogische, sociale of juridische finaliteit, of 
je hebt door ervaring verworven competenties 
op dat niveau;  

• Je hebt een degelijke kennis van en ervaring 
met digitale vormings- en 
opleidingsmethodieken; 

• Een extra troef is kennis van e-learning tools 
zoals Articulate Storyline, Powtoon, Adope 
Captivate, …. ; 

• Je hebt een goede kennis van de Franse taal of 
je bent bereid om die te verwerven;  

• Een pluspunt is kennis hebben van sociale 
wetgeving; 

• Je waarden sluiten aan bij de waarden van AWV 
vzw en van het ACV; 

• Je bent sociaal ingesteld; 
• Je kan zelfstandig werken en in een 

teamverband;  
• Je bent bereid zijn tot permanente vorming, 

zelfstudie en zelfreflectie;  
• Je hebt aandacht voor innovatie in vorming en 

opleiding; 
• Je bent een netwerker. 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende job in een krachtige 
leeromgeving; 

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur; 

• Een aantrekkelijk loon  met 
doorgroeimogelijkheden; 

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

• Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om 
te telewerken. 

 

 
Het ACV werkt samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. 
Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke 
service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de 
problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet. Meer info op www.hetacv.be  
 
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  
 
Het ACV en AWV vzw streven naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen 
mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om 
zich kandidaat te stellen voor deze vacature. 
 
Door te solliciteren voor deze functie geef je AWV en VCWV de toestemming om de persoonsgegevens die 
worden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Je gegevens worden enkel gebruikt om je 
sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. 
Daarnaast heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen 
met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen. 
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