
Vacature jobstudent
Studentencontract in juli en/of augustus 2022

Het Vlaams Gebarentaalcentrum vzw (VGTC) is het kennis- en expertisecentrum omtrent
Vlaamse Gebarentaal. We willen de kennis over de Vlaamse Gebarentaal vergroten,
verspreiden en toepassen door een samenwerking te creëren tussen gebarentaalkundigen,
dove gebarentaligen en professionelen binnen het veld. We streven ook naar een grotere
maatschappelijke erkenning van de Vlaamse Gebarentaal en haar gebruikers.

Functieomschrijving
Als jobstudent bied je administratieve, technische en/of taalkundige ondersteuning aan
onze collega’s. Afhankelijk van jouw profiel kan in samenspraak prioriteit worden gegeven
aan bepaalde van onderstaande taken:

﹣ Administratieve taken (o.a. ordenen van lesmateriaal)
﹣ Montagewerk
﹣ Annotaties
﹣ Verzamelen van gebaren
﹣ …

Profiel
﹣ Je kent de Vlaamse Gebarentaal en idealiter ook Nederlands
﹣ Je bent administratief en/of technisch aangelegd
﹣ Je kunt goed zelfstandig werken en je prioriteiten bepalen
﹣ Flexibel werken is geen probleem voor jou
﹣ Kennis van verschillende  IT-toepassingen is een pluspunt
﹣ Taalkundige kennis van VGT is eveneens een pluspunt

Voorwaarden
﹣ Je bent beschikbaar in de maand juli en/of augustus
﹣ Je kan onmiddellijk zelfstandig werken want er is een minimale inwerktijd voorzien
﹣ Je hebt het statuut van student

Aanbod
﹣ Een voltijds studentencontract voor één maand (juli of augustus)
﹣ Een ervaring rijker in een dynamisch team met fijne collega’s
﹣ Plaats van tewerkstelling: Gent en/of Antwerpen



Sollicitatieprocedure
Je stuurt jouw motivatie in Vlaamse Gebarentaal (maximaal 3 minuten) én Nederlands
(maximaal 1 pagina) en jouw curriculum vitae per e-mail naar hannes.de.durpel@vgtc.be.
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 deadline voor het indienen van jouw kandidatuur is zondag 12 juni 2022.
Indien je wordt weerhouden, vinden de gesprekken plaats in de weken van 13 en 20 juni
2022.
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