Vacature taalkundig onderzoeker (parttime)
Contract van onbepaalde duur
Het expertisecentrum Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) vzw is op zoek naar een taalkundig
onderzoeker om onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal (VGT) te coördineren.
Missie/visie VGTC
Het VGTC is het kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een
samenwerking tussen gebarentaalkundigen, de Dovengemeenschap en professionelen binnen het
veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke
erkenning van VGT en gebarentaligen te verhogen.
Functieomschrijving
➢ Werken in team met collega’s en externe onderzoekers aan de onderzoeksprojecten van het
VGTC
➢ Uitwerken van onderzoeksmethoden (in overleg met het team)
➢ Analyseren van de VGT data op het lexicale, fonologisch en syntactisch niveau
➢ Rapporteren en presenteren van onderzoeksresultaten (in VGT, Nederlands en/of Engels)
➢ Meeschrijven aan nieuwe projectvoorstellen
➢ Mogelijkheid tot deelname aan (inter)nationale seminaries, workshops en studiedagen
Jouw profiel
- Kennis en ervaring
➢ In het bezit van een Masterdiploma binnen het domein van de taalkunde of vertaalkunde
(tolken of vertalen)
➢ Uitstekende kennis van de Vlaamse Gebarentaal
➢ Zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels (bijkomende kennis van het Frans is een
troef)
➢ Zeer goede kennis van de gebarentaalkunde en grammaticale aspecten van VGT
➢ Affiniteit met informatica
➢ Ervaring met onderzoek naar VGT en kennis van ELAN zijn een troef
➢ Onderschrijven van de missie en visie van het VGTC
- Vaardigheden en attitudes
➢ Je werkt zelfstandig en toont zin voor initiatief en verantwoordelijkheid
➢ Je werkt nauwgezet en accuraat
➢ Je hebt een analytische geest en getuigt van structureel inzicht
➢ Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden
➢ Je bent teamgericht en staat open voor een gebarentalige werkomgeving en samenwerking
met dove en horende collega’s
➢ Je bent stressbestendig, flexibel en breed inzetbaar
➢ Je werkt aan de uitbreiding van het netwerk van het VGTC en gaat actief op zoek naar
samenwerkingsmogelijkheden met andere partners

Voorwaarden
➢ Je bent onmiddellijk beschikbaar

Ons aanbod
➢ Een deeltijds contract (te bespreken)
➢ Contract onbepaalde duur (na proefperiode van 6 maanden)
➢ Salaris volgens paritair comité 329.01 en afhankelijk van diploma
➢ Plaats van tewerkstelling: Antwerpen en/of Gent
➢ Indiensttreding vanaf 1 september 2020
Sollicitatieprocedure
➢ Gemotiveerde sollicitatie in Vlaamse Gebarentaal (max. 3 min.) en in het geschreven
Nederlands (max. 2 pagina’s)
➢ 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 en procedure.
Zie ook www.vgtc.be voor meer informatie over het VGTC.

De uiterste deadline voor het indienen van kandidaturen is zondag 16 augustus 2020. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 17 augustus 2020.

