
  

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,7 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.  

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we een 

 

Opleider in ACV Oost-Vlaanderen 

Profiel en opdracht  

• Je leidt medewerkers op in hun functie :  

- Je informeert hen, zowel theoretisch als praktisch, over de 

toepassing van sociale wetgeving en  

werkloosheidsreglementering. 

- Je versterkt hen in hun communicatieve en klantgerichte 

vaardigheden.  

- Je maakt hen wegwijs in relevante informatica-programma's.  

• Je detecteert en evalueert de opleidingsbehoeften. 

• Je houdt de nationale opleidingsmodules up-to-date.  

• Je vertegenwoordigt de organisatie in de nationale 

opleidingsvzw.  

 

Ons aanbod 

• Een gevarieerde en zinvolle job: je krijgt de kans om te werken 

aan de ontplooiing van medewerkers. 

• Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. 

• Standplaats in Gent. Je geeft opleidingen op drie locaties 

(Gent, Sint-Niklaas en Zottegem).  

 

Jouw sterke competenties 

• Je hebt didactisch inzicht en bent vaardig in vormings- en 

trainingstechnieken. Je beheerst presentatietechnieken en 

vertaalt complexe materies in begrijpelijke taal.  

• Je bent verantwoordelijk. Je werkt vormingen uit en weet die op 

een dynamische manier over te brengen naar je doelpubliek.  

• Je hebt een leer- en ontwikkelingsgerichte attitude: Je bent 

gemotiveerd om zelf de nodige vaktechnische kennis te 

verwerven. 

• Aanpassingsvermogen: Je kan snel wisselen tussen 

opdrachten.  

• Bij voorkeur heb je een goede basiskennis van arbeids- en 

sociaalzekerheidsrecht.  

 

Selectieprocedure 

• Dinsdag 30 juli 2019: gesprek met schriftelijke voorbereiding 

• Assessment 

 

 

 

  

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 15 juli 2019 een e-mail met jouw motivatie en cv naar Vacatures.OVL@acv-csc.be, t.a.v. Eva De 
Smedt, coördinator personeel. Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij Peter Poppe, Peter.Poppe@acv-csc.be.  
 
ACV streeft 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. 

 

 

Word opleider  

Kom je graag op 

voor anderen? 
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