Vacature annotator(en) (part-time)
Contract van bepaalde duur (tot eind december 2019)
Het expertisecentrum Vlaams GebarentaalCentrum vzw is op zoek naar 1 of 2 deeltijdse
annotator(en) om de transcriptie van het Corpus VGT verder te zetten. Aan de hand van de
annotaties kan het nieuw verklarend woordenboek uitgebreid worden.
Functieomschrijving
Als annotator analyseer je opgenomen gesprekken in Vlaamse Gebarentaal uit het Corpus VGT en
zorg je voor de annotaties door de gebaren te glossen. Daarnaast zorg je ook voor het toevoegen van
nieuwe gebaren op de lexicale databank (Signbank). Je werkt voor het Vlaams Gebarentaalcentrum in
Antwerpen, maar je wordt tewerkgesteld in Gent. Je werkt nauw samen met een klein team in Gent
om de annotaties tot een goed einde te brengen en overlegt met het team in Antwerpen.
Profiel
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uitstekende kennis van de Vlaamse Gebarentaal
Goede kennis van taalkundige aspecten van VGT
Affiniteit met informatica (Signbank, Drive, …)
Kennis van ELAN is een troef (of bereidheid dit te leren)
Ervaring op het vlak van onderzoek naar VGT is een pluspunt
Je onderschrijft de missie en visie van het VGTC
Je staat open voor een gebarentalige werkomgeving en samenwerking met dove en horende
collega’s

Voorwaarden
➢ Je bent direct beschikbaar
➢ Je kan direct zelfstandig werken want er is minimale inwerktijd voorzien
Aanbod
➢ Een deeltijds contract (te bespreken)
➢ Contract tot eind december 2019
➢ Salaris volgens paritair comité 329.01 en afhankelijk van diploma
➢ Plaats van tewerkstelling: Gent
➢ Onmiddellijke indiensttreding
Sollicitatieprocedure
➢ Gemotiveerde sollicitatie in Vlaamse Gebarentaal (max. 3 min.) en Nederlands (max. 2
pagina)
➢ Curriculum Vitae

Sollicitatie per e-mail naar voorzitter@vgtc.be
U kan op dit e-mailadres ook terecht met vragen i.v.m. de vacature.
Zie ook www.vgtc.be voor meer informatie over het VGTC.

Uiterste deadline voor indienen van sollicitaties is zondag 6 januari 2019.

