
 

PROJECT MANAGER “DUAAL INTERSECTORAAL” (M/V) 

Jouw uitdaging 
 
Voor het uitvoeren van een uniek intersectoraal project zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Sta jij sterk in jouw schoenen, 
animeer je graag groepen, leg je graag nieuwe contacten en ligt onderwijs en/of de arbeidsmarkt nauw aan je hart? Dan is deze 
job misschien iets voor jou!  
 
Samen met de sectororganisaties Constructiv, Educam, Woodwize en Inom (Mtech+) zetten we bij Volta in op duaal leren. We 
slaan de handen in elkaar met scholen, sectororganisaties en stakeholders op het raakpunt van onderwijs en arbeidsmarkt. We 
starten lerende netwerken op rond duaal leren over heel Vlaanderen.  
 
Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en 
werkervaring één geheel vormen. In mensentaal betekent dit dat een leerling in een duale richting 3 dagen gaat meelopen op 
het werk of de werf en volgt nog 2 dagen les op school. Op die manier ontwikkelt de leerling reeds heel wat praktische en 
toepasbare vaardigheden op de werkvloer, een heuse troef voor later! 
 
Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren over de geijkte grenzen heen, waar gewerkt wordt rond een gezamenlijk 
thema, in dit geval duaal leren! De doelstelling van de lerende netwerken is tweeledig: het opkrikken van het aanbod aan duale 
studierichtingen (én een betere afstemming met de lokale arbeidsmarkt) en het opkrikken van het aantal duale leerlingen.  
 
Jouw uitdaging is om deze lerende netwerken, samen met de stuurgroep van begin tot einde te organiseren, te beheren en te 
bestendigen.  
 
Meer info nodig? Geen probleem, neem contact op via de gegevens hieronder en/of raadpleeg alvast deze site. 
 
Onze organisatie 
 
Volta is het Kruispunt van elektrotechniek, de Belgische organisatie die de sector van de elektro installateurs vertegenwoordigt 
en verdedigt en ook diensten levert aan deze sector (bijna 4.500 bedrijven en 30.000 arbeiders). Onze opdracht bestaat erin het 
concurrentievermogen van de bedrijven in de sector te versterken, het aantal werknemers in de sector te verhogen, hun 
competenties en kennis uit te breiden en, tot slot, de aanvullende vergoedingen correct en tijdig uit te betalen. Meer informatie: 
hier. 
 
Jouw verantwoordelijkheden 
 

• Je coördineert en organiseert, in overleg met de sectororganisaties, lerende netwerken i.k.v duaal leren. 

• Je bezoekt scholen, sectororganisaties, bedrijven, overheidsinstanties en andere stakeholders i.k.v. duaal leren om de 
lerende netwerken op poten te zetten.  

• Je werkt verschillende instrumenten uit in functie van de acties binnen de lerende netwerken. 

• Je onderzoekt de noden/knelpunten van scholen en bedrijven binnen duaal leren. Samen met de stakeholders werk je 
praktische en concrete oplossingen uit. 

• Je bouwt een netwerk uit en deelt ervaringen met andere experten. 

• Je rapporteert de resultaten van de netwerken aan de stuurgroep. 

• Je staat in voor de rapportering en opvolging van het subsidiedossier. 
 

Jouw competenties en kennis 
 

• Je hebt ervaring in het coachen van bedrijven, scholen of gelijkaardige organisaties. 

• Je hebt ervaring met duaal leren of bent bereid om je in de materie in te werken. 

• Je bent een gedreven netwerker en legt graag contacten. 

• Ervaring in of met het onderwijs en/of sectoren is een meerwaarde maar geen must. 

• Je kan actief luisteren naar de bekommernissen en mogelijkheden bij de verschillende betrokkenen en zoekt in onderling 
overleg naar de beste oplossing. 

• Je kan autonoom werken. Je kan een project van A tot Z uitwerken.  

• Je werkt graag zelfstandig en proactief.  

• Je kan op een constructieve manier feedback geven.  

• Je bent in staat om te anticiperen op de toekomstige noden binnen de lerende netwerken. 

https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
https://www.volta-org.be/nl


 

 

• Je geeft blijk van nauwgezetheid en organisatie.  

• Je hebt een vlotte pen in het Nederlands. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

Volta biedt jou 
 

• Een uitgebreide begeleiding vanuit Volta en de partnerorganisaties. 

• Wij bieden een unieke, voltijdse (of 80%) functie te bespreken bij aanvang. 

• Start voorzien zo snel mogelijk. 

• Wij bieden een contract tot 31 december 2022 i.k.v. een intersectoraal ESF-project.  

• Een aantrekkelijk loon in functie van je ervaring en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering enzovoort). 

• Een flexibel werkrooster en vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en ontwikkeling van je competenties in een snel 
veranderende omgeving. 

• Een geweldige ervaring! 
 
Interesse?  
Stuur je cv + motivatiebrief naar Virginie De Groef (coördinator HR) via virginie.degroef@volta-org.be of 02 431 05 86 
Vragen over de functie? 
Neem contact op met Hilde De Wandeler (coördinator Vlaanderen-Brussel) op het nummer 0473 31 30 19. 
 
 
 
Duaal intersectoraal, een partnerschap tussen: 
 

mailto:virginie.degroef@volta-org.be

