
 
 

 

 

 

 

VLAJO versterkt het team basisonderwijs  (FT) 
Coördinator kleuteronderwijs 

indiensttreding zo snel mogelijk en met mogelijkheid tot detachering  
 

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) is marktleider in ondernemend onderwijs en biedt 
oplossingen via opleidingen en programma’s om kinderen en jongeren hun talenten te leren 
ontdekken en ontwikkelen, steeds aangepast aan de leeftijdsgroep, van 3 tot 23 jaar.    
In het basisonderwijs organiseert Vlajo vele workshops, leertrajecten en projecten om leerkrachten 
vaardiger te maken in het stimuleren van ondernemingszin bij kinderen.  
 
Functieomschrijving 
Hoofdtaak  

• Je geeft diverse workshops live of online voor leerkrachten over heel Vlaanderen. Op termijn kan je 
meer in je eigen regio werken. 

• Je begeleidt deze leerkrachten verder in een leertraject.  

• Je voert administratieve taken (facturatie doorgeven,verslagen,…) nauwgezet uit en respecteert 
deadlines.  
 

• Je kan met het nodige inlevingsvermogen gesprekken voeren met directies, leerkrachten en 
eventueel andere externe partners.  

• Je neemt initiatief om nieuwe materialen en workshops te ontwikkelen.  

• Je staat open om te leren van en voor elkaar. 
 
Profiel 

• Je hebt minimum 6 jaar ervaring in het kleuteronderwijs. 

• Je weet je vlot uit te drukken en schrikt er niet voor terug om te spreken voor publiek.  

• Je beschikt over een basiskennis Word, PowerPoint, Outlook. 

• Je stelt je flexibel op in werkschema en verplaatsingen. 

• Je bent bereid om ter ondersteuning van collega’s ook in andere regio’s te werken. 

• Je kan goed luisteren en hebt voldoende inlevingsvermogen. 

• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. 
 
Wij bieden jou 

• Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid 

• Kansen op begeleiding en bijscholing 

• Samenwerking met een gemotiveerd team 

• Mogelijkheid tot detachering (mits akkoord van het schoolbestuur) 

• Terugbetaling van de onkosten gerelateerd aan de job 

• Werken voor een groeigericht  en stimulerend bedrijf 

• Telewerk  
 
Procedure 

• Stuur een gemotiveerde brief met CV naar fabienne.geuens@vlajo.org  

• Solliciteren kan tot 10 september 2021  

• Op krijgt u bericht of u al dan niet geselecteerd bent voor het sollicitatiegesprek. 
 
 

Neem zeker een kijkje op www.vlajo.org 

mailto:fabienne.geuens@vlajo.org
http://www.vlajo.org/

