
RTC Limburg bevordert de relaties tussen het beroepsgericht en technisch onderwijs (scholen, 

leraren en leerlingen) en het ondernemingsleven met een focus op de professionalisering van 
leraren en competentieversterking van leerlingen in een brede STEM-context. 
We doen dit door deling van kennis, infrastructuur en apparatuur m.b.t. hedendaagse 
technologieën en techniek en dit voor leerlingen en leraren uit de 3de graad bso/tso, buso en 
deeltijds onderwijs in functie van het behalen van leerplandoelstellingen. We bundelen krachten en 
middelen, steeds vertrekkend vanuit de noden vanuit onderwijs en het ondernemingsleven en via 
maatwerk bouwen we aan duurzame relaties.  

 
Wij zoeken… 
Een proactieve en resultaatsgerichte professional met een passie voor onderwijs en het 
ondernemingsleven. Ben jij op zoek naar een uitdaging? Dan komen wij graag in contact met jou. 
De job is erg afwisselend, elke dag ziet er anders uit en in sommige periodes kan het ontzettend 
druk zijn.  

 
Je houdt je concreet bezig met? 

• Je ontwikkelt en volgt projecten op rond Extended Reality (Virtual Reality, Augmented 
Reality en Mixed Reality) 

• Je ondersteunt de uitrol van het digitaliseringsprogramma voor het onderwijs. 
• Samen met je collega:  

o volg je de inschrijvingen op van ons aanbod o.a. Train The Trainers, aanbod rond 

digitalisering, infovergaderingen en dit van A tot Z. 
o lever je ad-hocondersteuning voor bestaande projecten. 
o werk je nieuwe projecten uit, die voldoen aan de noden van het 

arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs en ondernemingsleven. 
o ben je verantwoordelijk voor de uitleendienst, het beheren van het materiaal, 

afspraken maken met de ontleners rond het afhalen en terugbrengen van het 
materiaal. 

o Beheer je de website van RTC Limburg en Limburg STEM’t af, zodat de info steeds 

up to date is.  

o zorg je dat ons adressenbestand up to date is. 
o lever je de nodige administratieve ondersteuning in de opmaak van het 

jaaractieplan als het jaarverslag. 
  
Ben jij de collega die we zoeken? 

• Je werkt projectmatig en gestructureerd met oog voor detail en hebt een passie voor 
techniek en technologie. 

• Je hebt interesse in Extended Reality en digitalisering in het onderwijs. 

• Je weet van aanpakken.  
• Je werkt resultaats- en klantgericht. 
• Je zorgt voor een excellente dienstverlening die resulteert in tevreden leraren en scholen. 
• Je beschikt over een verzorgd taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Je bent bereid om verder te professionaliseren. 
• Je bent stressbestendig. 

 

Functie-eisen 
Je beschikt over een bacheloropleiding of hebt de nodige ervaring opgebouwd.  
Goed overweg kunnen met Microsoft Office pakket – CMS pakket (o.a. WordPress) – interesse 
hebben in virtueel leren en digitaliseringsprocessen. 
 
Wij bieden: 

• een dynamische werkomgeving met een veelzijdig takenpakket met ruimte voor initiatief 

en eigen inbreng 
• je werkt aan een maatschappelijk relevant thema nl. het aanbieden van kwalitatief en 

toekomstgericht onderwijs. 
• je krijgt de ruimte om je in te werken en bij te leren. 
• Bij voorkeur een voltijdse tewerkstelling, 80% is bespreekbaar. Bij een voltijdse 

tewerkstelling heb je recht op 20 dagen verlof en 12 dagen arbeidsduurverkorting. 

• maaltijdcheques. 
• een inspirerende werkplek op het Thor Park te Genk. 

 
 
 



Sollicitatieprocedure 

Solliciteren kan tot en met zondag 3 oktober 2021. 
Op basis van je motivatiebrief en CV maken we een eerste selectie. 
Voor de geselecteerden volgt dan een praktische proef en een sollicitatiegesprek.  
Je motivatiebrief en CV stuur je naar liesbeth.schraepen@rtclimburg.be. 
Indien je bijkomende info wenst dan kan je terecht bij Liesbeth Schraepen op 089 690 491. 
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