
Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen: adviseur 

onderwijs-arbeidsmarkt 
 

Profiel en functieomschrijving: 
Wil jij … 

• het STEM-onderwijs mee ondersteunen in samenwerking met partners? 

• projecten ontwikkelen en deze van A tot Z uitwerken? 

• samen met de andere teamleden de werking van het RTC Antwerpen promoten? 

• ondersteuning bieden aan onze partners in het veld vanuit het kantoor in Geel? 

• werken rond/met educatieve digitale materialen in het onderwijs (XR, project Digitale School …)? 

• innovatie uit de bedrijfswereld opsporen en vlot laten doorstromen naar de scholen? 

 

Kan jij … 

• vlot werken met MS Office, sociale media en andere communicatiemiddelen? 

• zeer goed communiceren in het Nederlands? Zowel mondeling als schriftelijk? 

• anderen overtuigen en enthousiasmeren? 

• opportuniteiten herkennen om samenwerkingen op te zetten? 

 

Heb jij … 

• minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring? 

• affiniteit voor techniek, wetenschappen, onderwijs en digitalisering? 

• een rijbewijs B? 

• een bewijs van goed gedrag en zeden? 

 

Ben jij … 

• communicatief om zowel schriftelijk als mondeling met verschillende partnerorganisaties, scholen en ondernemingen 
contact op te nemen in verband met de ontwikkeling van projecten? 

• administratief aangelegd om de verwerking van de projecten te doen? 

• zelfstandig én een teamplayer? 

• diplomatisch in je aanpak? 

• bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk? 

• geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het onderwijs en de arbeidsmarkt? 

• flexibel maar waar nodig ook planmatig, gestructureerd en doelgericht? 

 



Aanbod: 
Wij bieden jou … 

• een voltijdse job met onmiddellijke ingang.  

• een boeiende en afwisselende job met ruimte voor zelfstandigheid. 

• een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng. 

• 20 dagen verlof, 12 dagen arbeidsduurverkorting bij voltijdse tewerkstelling. 

• een aantrekkelijk loonpakket. 

• bij detachering vanuit het onderwijs, de loonschalen van het onderwijs. 

 

Plaats tewerkstelling: 

Kleinhoefstraat 6, 2440 GEEL  

Waar en hoe solliciteren? 

Solliciteren kan via e-mail met cv en motivatiebrief. 

jurgen.hus@rtc-antwerpen.be  
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