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 VACATURE  /  HET  A GE NTSCHAP  INTE G RATIE  EN  I NBUR GE RIN G  IS  OP  ZOEK  N AAR  EE N  

MEDEWERKER COMPETENTIEONTWIKKELING SOCIAAL TOLKEN 
VOLTIJDS VOOR BEPAALDE DUUR (ÉÉN JAAR) 
  
  

De dienst Certificering Sociaal Tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering leidt kandidaat-sociaal-
tolken en taalhulpen op. Voor de basisopleiding sociaal tolken en de trainingen voor taalhulpen zijn we op 
zoek naar een medewerker competentieontwikkeling. Ben je gebeten door taal, sociaal tolken en nieuwe 
tolken opleiden? Dan is deze vacature iets voor jou! 

Doel van je functie 
Het Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid regelt de inschakeling in dienstverlening 
van gecertificeerde sociaal tolken. Het certificeren van sociaal tolken en het beheer van het Register sociaal tol-
ken is een decretale opdracht van het Agentschap Integratie en Inburgering.  

Daarnaast hebben we een aanbod ontwikkeld rond taalhulpen. Taalhulpen zorgen voor ondersteuning van de 
communicatie in niet-complexe, informatieve gesprekken die volgens een vast stramien verlopen, tussen dienst-
verleners en anderstalige gesprekspartners. Taalhulpen zijn een aanvulling op het aanbod van sociaal tolken.  

Onze dienst Certificering Sociaal Tolken staat in voor de opleiding en de certificering van sociaal tolken en voor 
de training van taalhulpen.  

Als medewerker competentieontwikkeling zet je in op het opleiden van cursisten tot kwaliteitsvolle sociaal tolken 
en taalhulpen. Daartoe pas je didactische principes in de praktijk toe. Kortom, je leidt cursisten op en begeleidt 
hen zodat zij de competenties ontwikkelen die zij nodig hebben als sociaal tolk of taalhulp. Je werkt daartoe 
vooral samen met een andere medewerker competentieontwikkeling, onze planner en jouw coördinator. 

Je verantwoordelijkheden 
• Je geeft zowel theoretische als praktische lessen aan kandidaten (bv. deontologie, notitietechniek, termino-

logie). 

• Je werkt lesmateriaal uit. 

• Je verbetert taken binnen een vooropgestelde termijn. 

• Je wisselt lesmateriaal en didactische methodieken uit met een andere medewerker competentieontwikke-
ling en de coördinator.  

• Je neemt testen af. 

Je profiel 
• Je beheerst het Nederlands op ‘moedertaalsprekersniveau’. 

• Een diploma Toegepaste Taalkunde is een plus. 

• Je kent en hebt ervaring met didactische methodieken en het uitwerken van lesmateriaal, of je weet je snel 
in de materie in te werken. 
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• Je hebt relevante ervaring met het opleiden, bij voorkeur van taalprofessionals. 

• Je hebt kennis van en ervaring met het tolken, en specifiek met sociaal tolken. 

• Zelf sociaal tolk zijn of affiniteit met sociaal tolken kunnen aantonen. 

• Je beheerst, minstens op B2-niveau, een of meerdere talen, naast het Nederlands. 

• Kennis van het Oekraïens is geen vereiste maar een bijkomende troef. 

• Je bent klantvriendelijk en kan goed samenwerken. 

• Je bent stressbestendig en werkt nauwkeurig. 

• Je hebt snel inzicht in de structuur en werking van een dienst. 

• Je communiceert vlot en accuraat, zowel mondeling als schriftelijk, en kan helder rapporteren. 

• Je kan binnen een gegeven kader zelfstandig, resultaatgericht en innovatief werken. 

• Je bent computervaardig. 

Wat bieden we jou? 
• Een boeiende job in een team van enthousiaste collega’s 

• Voltijds contract van bepaalde duur (één jaar) 

• Een loon volgens barema b1c-b1b van het PC 319.01 (verloning op basis van relevante anciënniteit met bru-
tobedragen tussen €2.455,73  en € 4.596,85) 

• Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag 

• Een interessante vakantieregeling: minstens 34 verlofdagen (voltijdse tewerkstelling) en collectieve sluiting 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

• Glijdende werkuren en mogelijkheid tot telewerk 

• Hospitalisatieverzekering 

• Groepsverzekering 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer 

Je standplaats is Brussel (Tour & Taxis). 

Hoe solliciteer je? 
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 17 april 2022 jouw motivatiebrief en cv naar 
vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “medewerker competentie-
ontwikkeling”. 

Wie zijn we? 
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams agentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin 
herkomst geen beslissende rol speelt. 

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migra-
tie. 

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal 
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen. 

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen in Gent 
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel. 

» www.integratie-inburgering.be 

mailto:vacatures@integratie-inburgering.be
https://www.integratie-inburgering.be/
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» Bekijk ook ons jaarverslag 
» www.sociaaltolkenenvertalen.be 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische 
ziekte ... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen en Brussel van morgen! 

 

Agentschap Integratie en Inburgering 
Private stichting 
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 
 

https://agii.vlaanderen/2020/?utm_source=vacaturepdf&utm_medium=website&utm_campaign=jv2020&utm_term=main&utm_content=vacature
http://www.sociaaltolkenenvertalen.be/
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