
   

VACATURE  

EDUCATIEF CONSULENT  

 

september 2019  

 

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een educatief consulent voor screening en oriëntering 

van cursisten Nederlands Tweede Taal:  

• met een voltijds contract   

• van bepaalde duur: 01/11/2019 – 30/06/2020  

Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.   

De organisatie:  

• informeert en test mensen die Nederlands willen leren.  

• helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen.  

• stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te 

geven.  

• werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.  

 

JOUW ROL  

Als educatief consulent werk je in het Team Screening & Oriëntering. Dat team begeleidt klanten naar 

een cursus Nederlands die bij hen past.  

• Je voert intakegesprekken met klanten, vooral in het Nederlands, Frans of Engels.  

• Je test hun taalniveau en leervaardigheid.  

• Je begeleidt hen naar de opleiding die het best bij hen past.  

• Je registreert hun gegevens in een computerprogramma (KBI Connect).  

JOUW PROFIEL  

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.  

• Je spreekt goed Frans en Engels.   

• Ken je ook Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Farsi of een Afrikaanse taal? Dat is een pluspunt.  

• Je communiceert vlot en helder.  

• Je kan goed luisteren en bent klantvriendelijk.  

• Je houdt van administratief werk en je bent nauwkeurig.  

• Je bent zelfstandig.   

• Je werkt planmatig en efficiënt.   

• Je blijft kalm in stressvolle situaties en drukke periodes.  



  

  

• Je werkt vlot in een team.  

• Je kan goed werken met een pc.  

• Het is een pluspunt als je snel kan starten.  

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is 

belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.  

STATUUT EN LOON  

Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur, met:   

• een loon volgens barema B1b van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 2.552 euro; bij 10 jaar 

anciënniteit: 3.147 euro).  

• 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.  

• gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding.  

• 20 dagen vakantie en een sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.  

• 1 dag compensatieverlof per maand. Je werkt volgens een 38-urenweek.  In de praktijk werk je 40 

uur per week. Zo krijg je 12 dagen compensatieverlof per jaar.  

• wekelijks minimaal 1 avonddienst.   

MEER INFO  

Meer informatie over het Huis van het Nederlands vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.   

Heb je vragen over de job? Neem contact op met Shanna Latrez, coördinator Team Screening & 

Oriëntering via shanna.latrez@huisnederlandsbrussel.be.  

  

SOLLICITEREN  

Heb je interesse?   

Stuur je motivatiebrief en je cv (beide in het Nederlands) naar  

vacature@huisnederlandsbrussel.be. Vermeld als onderwerp van je mailbericht ‘educatief 

consulent’. 

Wij behandelen je sollicitatie in alle discretie.  

http://www.huisnederlandsbrussel.be/
http://www.huisnederlandsbrussel.be/


  


