
  

HET CAB HEEFT EEN VACATURE  VOOR EEN MEDEWERKER MET KENNIS VAN 

ADMINISTRATIE EN ICT 

Contract van 1 jaar, verlenging mogelijk 
 

Het CAB is een vzw die in opdracht van de Vlaamse Ministeries van Werk, Welzijn en 
Onderwijs het aanbod van live tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT) afstemt op de vraag.  De 
dienst start heel binnenkort ook met een experiment “afstandstolken”.     
 
Het CAB zoekt een  fulltime medewerker die twee soorten taken kan uitvoeren :  (1) 
administratieve opdrachten, (2)  ICT opdrachten.   
Indien zich geen goede kandidaat aanbiedt die beide taken kan uitvoeren, dan wordt 
uitgekeken naar een halftime administratieve kracht en naar een halftime ICT kracht. 
 

Inhoud job : 

1. Administratieve taken :  

- Vlot beantwoorden en opvolgen van mails, behandelen van tolkaanvragen via een 

webapplicatie, registratie tolkprestaties en klassement 

2. ICT taken :    

- Ondersteuning bieden aan de gebruikers van software inzake afstandstolken (bij 

installatie en gebruik van de software) 

- Ondersteuning bieden aan het call center van het CAB (afbakenen van 

gebruikersfouten, problemen isoleren en classificeren, testen in overleg met de 

provider)  

Opgelet : indien zich een kandidaat met een Bachelor  ICT aanmeldt, dan kan het CAB met 

de kandidaat overleggen om de job inhoud aantrekkelijker te maken (bv. opvolgen 

webapplicatie en website, automatisering repetitief werk, sjablonen, etc. ) 

Vereisten :  

- diploma hoger secundair onderwijs of hoger  

- goede kennis van Vlaamse Gebarentaal en van Engels (ICT jargon) 

- organisatietalent en zelfstandig kunnen werken 

- goede kennis van Microsoft Office 

- kennis SQL en internettoepassingen zijn pluspunten 

- openstaan voor bijscholing. 

Dove personen worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

Het CAB biedt aan :  

- Als start : een  contract van 1 jaar, eventueel te verlengen 

- Deeltijds of  voltijds : te bespreken 

- Aanwerving : zo snel mogelijk  

- Loon : volgens Paritair Comité 319.01, naargelang diploma   

- Een job met afwisseling en uitdagingen ten dienste van de Dovengemeenschap 

- Voldoende bijscholingsmogelijkheden. 

Sollicitaties voor 10 juni 2012 per email naar Dirk De Witte : dirk.dewitte@cabvlaanderen.be   

mailto:dirk.dewitte@cabvlaanderen.be


 

 

 


