
Als vormingsmedewerker bouw je mee aan het vormingsaanbod voor onze 
zorgvragers, en zet je zorgtrajecten op met groepen en individuen. Je werkt telkens 
binnen bepaalde thema’s, en tracht van de vormingen succeservaringen te maken. 
Je vervult bovendien een aantal specifieke taken:

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van de 
werking in al zijn aspecten.

Wat verwachten we van jou?

Je gaat op zoek naar manieren hoe je je eigen methodieken kan verbeteren.

Je draagt mee zorg voor de continuïteit van alle cliënttrajecten (vorming, 
vrije tijd en werken).

Als vormingsmedewerker ben je een steengoede planner, organisator, en 
communicator. Je bent een geboren netwerker, en creatief in het zoeken naar 
oplossingen en het overbrengen van informatie. Je bent ondernemend en denkt in 
kansen. Verder beschik je idealiter over:

Een diploma met pedagogische, sociale of psychologische oriëntatie

Over welke skills beschik je?

Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Ervaring in het vormingswerk en het werken met groepen

Op Maat is een onderdeel van de werking van vzw Heuvelheem 

Heuvelheem vzw biedt al sinds 1973 ondersteuning aan volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking. We zijn werkzaam in de ruime regio Vlaamse 
Ardennen en hebben een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. 
Vandaag telt onze organisatie 180 medewerkers, en 200 zorgvragers. 

Wat moet je over ons weten? 

Het werk dat we met Op Maat verrichten geeft heel veel voldoening. We helpen 
er personen met een beperking en hun netwerk om vanuit eigen kracht in het 
leven te staan. Vanuit ‘co-creatie’ en verbinding, werken we aan een warme 
samenleving, waarin iedereen volwaardig een betekenisvolle rol kan opnemen.  

Bart Blondeel - vormingsmedewerker bij Heuvelheem

Hoe kan je ons helpen?Wat krijg je van ons?

Contract van bepaalde duur (1 jaar) 
met kans op vast

Boeiende en gevarieerde job in een 
toffe organisatie die mensen en 
collegialiteit centraal zetten

Mooie verloning in lijn met je 
diploma en ervaring (PC 319.01)

Mogelijkheid tot instappen in een 
voordelige hospitalisatieverzekering

Tussenkomst bij abonnementen NMBS 
en De Lijn

Hoe kan je ons helpen?Hoe solliciteren?

Denk je dat we een match zijn?

Neem gerust contact met onze collega Frank. 
Hij zal je met veel plezier verder helpen!

Stuur dan vóór 13/03/23  je cv en motivatie-
brief naar klaarvoordiejob@heuvelheem.be, 
of klik op onderstaande knop.

Heb je zelf nog vragen? 

... of bel!
0491/15.82.59

Stuur een mailtje

Frank De Kimpe

frank.de.kimpe@heuvelheem.be

Regiocoördinator

Fietsvergoeding vanaf de eerste 
kilometer

Vormingsmedewerker regio Oudenaarde
Versterking van ons team ‘Op maat’

Voor ons team ‘Op maat’, zijn we op zoek naar een voltijdse vormingsmedewerker. 
Ga je graag op een actieve manier aan de slag? Sloop je graag drempels? En krijg je 

energie van het werken met groepen? Lees dan zeker verder.

Ik solliciteer

Ontwikkelingsmogelijkheden vanuit 
een actief & coachend loopbaanbeleid

mailto:klaarvoordiejob@heuvelheem.be

