Vacature
Versterker e-inclusie
Bruggenbouwer en projectleider voor digitale toegankelijkheid in Vlaanderen.

Introductie
De digitalisering van de samenleving neemt onverminderd toe en heeft in deze Corona-tijden nog een
extra impuls gekregen: meer telewerk, meer inzet op handel op afstand, dienstverlening en andere
activiteiten online. Maar niet iedereen is mee met deze digitale trend, wat kan leiden tot exclusie van
diverse groepen van mensen in onze maatschappij…
Ben jij iemand die er je missie van kan maken om scherp te stellen welke noden er leven bij deze
kwetsbare groepen, en mee kan bouwen aan oplossingen om hen aan boord te houden?
Lees dan zeker voort!

Wie zijn wij?
Met #IedereenOveral bouwen we vanuit Inter aan een inclusieve samenleving waar iedereen
volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperkingen en onder alle
omstandigheden. We ontwikkelen en delen onze expertise binnen een ruim netwerk van overheden,
beleidsmakers en professionelen waarbij de mens altijd centraal staat.

We nemen een sleutelrol op in het bouwen aan een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving,
zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het
leven. We voeren de regie van een sterk netwerk van belanghebbenden, partners en marktspelers op
vlak van digitale toegankelijkheid, en zorgen voor de samenwerking en verbinding die nodig is om een
echt verschil te maken. We brengen nationale en internationale kennis samen, verlenen advies voor de
realisatie van een toegankelijke leefomgeving en verbinden overheden, professionelen en burgers om
hier continu aan te sleutelen.
Lees meer over ons op onze website Inter.
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Wat zoek jij?
Ben je een strategisch denkend en inspirerend netwerker die snel aanvoelt waar noden en kansen
liggen? Ben je analytisch en communicatief sterk? Ben je een toegewijde organisator met voeling voor
ICT en technologie, en zie je het belang van hoe overheden in Vlaanderen hier het verschil in kunnen
maken om ervoor te zorgen dat iedereen digitaal geconnecteerd kan blijven?

Kan jij er je dagelijkse taak van maken om samen met ons het verschil maken in het bouwen van een
samenleving waarin iedereen mee blijft? Waarbij je het verschil maakt:
 Door de dingen scherp te stellen. Je verkent en analyseert de markt van digitale
toegankelijkheid en technologie, en herkent de noden voor verbetering op vlak van e-inclusie.
Van daaruit bouw je mee aan de strategie en oplossingen, en werkt een
dienstverleningsaanbod en toolbox uit vanuit een totaalvisie op toegankelijkheid en inclusie.
 Door alle betrokken partijen te identificeren, te verbinden en te activeren. Je werkt samen
met de stakeholders en bouwt een netwerk en partnerschappen uit. Je werkt samen met
andere Inter collega’s, experten en externe partners om de juiste initiatieven en projecten op
te zetten en ‘good practices’ te selecteren en verspreiden.
 Door te adviseren en te sturen op beleid. Binnen het agentschap Inter als adviseur van de
directie voor de ontwikkeling van de strategie voor het versterken van digitale toegankelijkheid
in Vlaanderen, maar ook als bewustmaker van de andere collega’s voor de uitdagingen rond
digitale toegankelijkheid. Maar vooral ook naar buiten toe: als voeder en versterker van het
beleid van lokale besturen, middenveldorganisaties en andere externe instanties rond
strategische keuzes in digitale toegankelijkheid ingebed in de bredere werking.

Zo kan jij als onze nieuwe project- en beleidsmedewerker mee vorm geven aan de strategie en
roadmap van e-inclusie en samen met een hele bende enthousiaste en deskundige collega’s bouwen
aan een toegankelijke en inclusieve samenleving voor iedereen.

Wie zoeken wij?
Denk je dat er een match is tussen wat wij zoeken en wie jij bent? Neem dan deel aan de
selectieprocedure als je jezelf hierin herkent:
 Je bent overtuigd van het belang van duurzaamheid, inclusie en innovatie en je wil je inzetten
zodat iedereen digitaal kan meedoen in de samenleving en hebt kennis van technologische
ontwikkelingen (o.a. applicaties en softwarepakketten)
 Je hebt kennis van overheidsinstanties en feeling met strategische en beleidsmatige
ontwikkelingen. Je kan deze conceptuele plannen vertalen in een uitvoerbare, concrete
roadmap.
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 Je bent een gedreven en ondernemend type, creatief en een plantrekker in de meest positieve
zin van het woord, met een open kijk op een veranderende omgeving.
 Je vindt het fijn om de spilfiguur te zijn en te netwerken, je communiceert vlot en geen enkele
uitdaging ga je uit de weg.
 Je hebt een bachelor- of masterdiploma, en (een beperkte) ervaring digitaliseringsprojecten is
een plus.
Het invullen van deze rol vraagt een zekere flexibiliteit, en dus ben je ook bereid je (regelmatig) te
verplaatsen voor projecten over Vlaanderen en naar onze maatschappelijke zetel in Hasselt. Hiervoor is
een rijbewijs B vereist.

Wat kunnen we je bieden?
Naast de hierboven al uitvoeriger beschreven uitdagende maatschappelijke opdracht waarbij
duurzaamheid, innovatie en e-inclusie centraal staan biedt Inter je ook:
-

Een voltijdse job van onbepaalde duur met kansen tot persoonlijke ontwikkelingen

-

Een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s die opdrachten mee ondersteunen en met
wie je inspirerende discussies kan voeren maar bij wijze van spreken ook met de laarzen in de
modder tot actie overgaan

-

Flexibiliteit in de werkingsafspraken, o.m. op vlak van telewerken en werken op de verschillende
kantoren in Vlaanderen

-

Een aantrekkelijke verloning (paritair comité 329.01) aangevuld met extralegale voordelen o.a.
maaltijdcheques en groepsverzekering

Do we have a winner?
Als het allemaal netjes in mekaar past hierboven, contacteer ons dan snel!
Een kleine stap, maar het kan een groot verschil maken : stuur dan jouw CV voor 16 januari 2022 naar
vacature@inter.vlaanderen en voor eventuele vragen kan je ook al terecht bij Fenneken Spaan, onze
coördinator medewerkersbeleid, via dit mailadres of op 011 26 50 30.
En een bijhorende originele boodschap mag ook, maar moet niet.
We willen dan vooral graag snel eens kennis met je maken, via een digitaal koffiemomentje met één
van je mogelijk nieuwe collega’s. Daar kan je alle vragen stellen en kunnen wij jou een beeld geven van
hoe een toekomst bij Inter er zou kunnen uit zien. Geef dit zeker aan bij je sollicitatie.
In januari plannen we de verdere selectiegesprekken.
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