
VERANTWOORDELIJKE
VORMING &
TALENTONTWIKKELING

• Je werkt het opleiding- en talentontwikkelingsbeleid van De 
Kringwinkel Antwerpen verder uit 

• Je zorgt voor de professionele uitbouw van de groeitrajecten van alle 
medewerkers van De Kringwinkel Antwerpen

• Je tekent samen met de teamleiders, trajectbegeleiders en werkleiders 
het kader uit voor opleiding en ontwikkeling. Je ondersteunt hen 
door dit kader te vertalen naar concrete opleidingsplannen op de 
werkvloer.

• Als opleidingscoördinator houd je voeling met de verschillende 
afdelingen en locaties. Je bent het aanspreekpunt voor vorming en 
talentontwikkeling binnen een lerende organisatiecultuur.

• Je rapporteert aan de personeelsdirecteur

• Je houdt overzicht van de opleidingen en de gebruikte leervormen in de organisatie. Je verbetert en vereenvoudigt 
waar mogelijk en stimuleert wat goed loopt.

• Je geeft sturing aan het team van trajectbegeleiders, zodat zij talentontwikkeling op de vloer kunnen uitdragen.
• Je kent en doorleeft het Maatwerkdecreet en de Wet op werkbaar en wendbaar werk. Je vertaalt de complexe 

materie in kleine en motiverende projecten, gedragen door de hele organisatie.
• Je inventariseert de opleidingsnoden. Vanuit het strategisch kader rond werkplekleren in een lerende organisatie, 

maak je keuzes en organiseer je relevante opleidingen.
• Je ziet kleine stappen op de werkvloer als successen binnen het grotere geheel van lange termijn doelstellingen.
• Je staat in voor de implementatie van de opleidings- en ontwikkelingsprojecten 
• De doelstelling is een kader te creëren waarbinnen elke medewerker zijn of      

haar talenten verder kan ontplooien, van onthaalbeleid tot evaluatiegesprekken.

• Als verantwoordelijke vorming & opleiding werk je in 
een uitdagende onderneming die toonaangevend is op 
vlak van circulariteit en sociaal ondernemerschap.

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid 
te nemen en je stempel te drukken op het opleidings- en 
ontwikkelingsbeleid.

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen).

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen.

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer 
woonwerkverkeer aan 100%

• Opleiding-en bijscholingsmogelijkheden

To do

Mail je CV naar dekringwinkelantwerpen@waw.

jobs  met vermelding : sollicitatie Verantwoor-

delijke Vorming en Talentontwikkeling 

Bel gerust naar Marie Van Sant van WaW voor 

meer info : 0498 657 102

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  600 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

339 gevulde 
zeeconTainers

• Visie én relevante ervaring met vorming 
en opleiding, werkplekleren en  
talentontwikkeling 

• Beleid omzetten naar praktijk
• Pragmatisch en flexibel
• Prioriteiten stellen 
• Oplossingsgericht
• Inspirator en motivator
• Sociaal en ondersteunend


