Vacature communicatiemedewerker
Deeltijds contract van bepaalde duur
Het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) is het expertise- en onderzoekscentrum 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.
Het VGTC is op zoek naar een communicatiemedewerker in het kader van het Europees project
SignON (www.signon-project.eu). Het project wordt gecoördineerd door Dublin City University
(Ierland) en ambieert een mobiele oplossing voor automatische vertaling tussen gebarentalen en
gesproken (en geschreven) talen. Een groot deel van dit consortium (in totaal 17 Europese partners)
bestaat uit Nederlandse en Vlaamse partners waaronder het Instituut voor de Nederlandse Taal, de
Nederlandse Taalunie, de universiteiten van Tilburg, Nijmegen, Leuven en Gent, de VRT en het VGTC.
SIgnON is een gebruiksgericht en gemeenschapsgestuurd project met focus op de Ierse, Britse,
Nederlandse, Vlaamse en Spaanse gebarentalen en Engels, Iers, Nederlands en Spaans als gesproken
talen.
Functieomschrijving
➢ Coördineren en organiseren van communicatie en verspreiding van het project
➢ Aanspreekpunt van de (binnen- en buitenlandse) partners in het project
➢ Opmaak van een driejarig communicatieplan voor het project
➢ Werken in team met zowel collega’s als externe partners van SignON
➢ Rapportering en presenteren van projectresultaten
➢ Organisatie en deelname aan seminaries, workshops en studiedagen
➢ Meebouwen aan de bekendheid en reputatie van de organisatie en het project
Profiel
➢ Uitstekende kennis van het Engels en Nederlands
➢ Goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal
➢ Bachelordiploma, bij voorkeur in talen of communicatie, of minstens 3 jaar ervaring in een
gelijkaardige functie
➢ Je kunt goed zelfstandig werken en je prioriteiten bepalen
➢ Je bent goed gestructureerd en hebt talent voor organisatie
➢ Je hebt geen drempelvrees en deinst er niet voor terug om voor grote groepen te spreken
➢ Je hebt affiniteit met informatica (o.a. machine learning, deep learning en taaltechnologie)
➢ Je hebt inzicht in de noden en wensen van de dovengemeenschap
➢ 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
➢ Deeltijds contract (te bespreken)
➢ Contract van 3 jaar, tot eind december 2023
➢ Salaris volgens paritair comité 329.01 en afhankelijk van diploma
➢ Plaats van tewerkstelling: Antwerpen en/of Gent
➢ Indiensttreding vanaf 18 januari 2021
Uw sollicitatie kan per e-mail verstuurd worden naar info@vgtc.be. De sollicitatie omvat een
gemotiveerde kandidatuur in de Vlaamse Gebarentaal (maximaal 3 minuten) en in het Nederlands
(maximaal 2 pagina’s) én een curriculum vitae. Je kan op dit e-mailadres ook terecht met vragen in
verband met de vacature. Zie ook www.vgtc.be voor meer informatie over het VGTC.
De uiterste datum voor het indienen van uw sollicitatie is zondag 3 januari 2021. De gesprekken
met de geselecteerde kandidaten gaan door in de week van 4 januari 2021.

