Netwerk Licht en Liefde (www.lichtenliefde.be)
werft aan voor snelle indiensttreding:

Medewerker digitale toegankelijkheid
Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, SintRafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een medewerker digitale toegankelijkheid aan voor zijn
project AnySurfer

Je functie:
AnySurfer helpt organisaties bij het bouwen van toegankelijke websites, apps en andere digitale
producten. Als lid van het AnySurferteam help je hen met advies, auditrapporten en opleiding.
Het AnySurferteam is vooral op zoek naar versterking in het geven van opleidingen rond digitale
toegankelijkheid aan webontwikkelaars, redacteurs en mensen die Word-, PDF en InDesigndocumenten produceren.
Ook schriftelijke communicatie is belangrijk: je update de website., je beheert de sociale
mediakanalen, stelt de nieuwsbrief op in overleg met je team en je leidinggevende.

Wij vragen:
Je weet hoe websites worden gebouwd; je bent niet bang om in de code te kijken, je hebt een grote
interesse in digitale toepassingen en gelooft in de meerwaarde voor mensen met leesproblemen.
Blindenzorg Licht en Liefde vzw wordt je werkgever. De volgende kerncompetenties van Blindenzorg
Licht en Liefde zijn daarom een must.






je bent sociaal vlot en open
je bent leergierig
je kunt samenwerken
je bent integer
je bent klant- en marktgericht

Je bent heel goed in mondelinge presentatie en schriftelijke communicatie. Je kan een complexe
boodschap helder, gestructureerd en begrijpbaar overbrengen naar een publiek.
Je zoekt creatief naar oplossingen. Je durft initiatief te nemen. Je bent ondernemend en kan
zelfstandig werken.
Vlot Engels en Frans spreken en schrijven, is een pluspunt.

Wij bieden:
De vraag naar expertise in digitale toegankelijkheid stijgt. Dit is je kans om expert te worden in een
actueel en maatschappelijke relevant thema. We bieden je een gevarieerde en uitdagende job
binnen een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
Je krijgt een verloning op basis van je competenties en relevante anciënniteit volgens de geldende
barema’s conform de bedrijfscao.
De lokalen van AnySurfer bevinden zich in de Kunstlaan 24 bus 21 te 1000 Brussel. Er is echter de
mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan of tewerkgesteld te worden in één van de
vlaamsoogpunten binnen het netwerk Licht en Liefde (Varsenare, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Veltem,
Hasselt, Pelt)

Hoe solliciteren?
Vragen over de jobinhoud kan je stellen via info@anysurfer.be.
Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar desmedt.jan@lichtenliefde.be, vòòr 18 januari 2021.

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.
Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in
en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.
Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

