Vacature – Adviseur Toegankelijkheid en Universal Design
Introductie
Heb jij zin om samen met enthousiaste en deskundige collega’s te werken aan een
toegankelijke en inclusieve samenleving? Waar iedereen, met of zonder handicap,
gelijkwaardig en onafhankelijk aan kan deelnemen? Dan kijken we bij Inter uit naar jouw
kandidatuur!
Inter is het Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design.
Omdat mensen zich beperkt voelen als de samenleving niet aangepast is aan hun
mogelijkheden, bieden we ondersteuning en begeleiding. Dat doen we door de omgeving
betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen.

Taken
-

Je stelt adviezen op voor overheden, ontwerpers en bouwheren, Je hanteert hierbij de
principes van Universal Design.
Je voert screenings en onderzoek uit inzake de integrale toegankelijkheid van publieke
gebouwen, openbaar domein en mobiliteit.
Je adviseert in het kader van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
toegankelijkheid.
Je informeert over toegankelijkheid, subsidiereglementen, wetgeving, richtlijnen en
normen.
Je geeft presentaties en vorming over toegankelijkheid en Universal Design (bv. voor
technische diensten, architecten, huisvestingsambtenaren …)
Je verwerft kennis over relevante regelgeving, normen en richtlijnen en bouwt
expertise op over integrale toegankelijkheid en Universal Design.
Tijdens je opdrachten promoot je het belang van integrale toegankelijkheid, bied je
gepaste dienstverlening van Inter aan, bouw je aan een netwerk en ga je in dialoog
met gebruikers.

Profiel
- Je bent master of bachelor in een technische richting zoals bouwkunde, architectuur,
interieurarchitectuur, interieurvormgeving, bouwkundig ingenieur, stedenbouw en
ruimtelijke planning, …
- Je hebt een creatieve, kritische en ondernemende geest en combineert technisch
inzicht en beleidsmatig denken.
- Je bent gebeten door de uitdaging om de ontwerpprincipes van Universal Design te
promoten.
- Je draagt zorg voor kwaliteit, planmatig en efficiënt werken, ook in drukke periodes en
legt de nodige flexibiliteit aan de dag in een veranderende omgeving.
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-

Je werkt graag met anderen samen.
Je werkt klantgericht, speelt in op de markt en doet voorstellen die de belangen van
klant en eindgebruiker verzoenen.
Je hebt zin voor initiatief: je komt uit eigen beweging met voorstellen of oplossingen
aan, bent ondernemend en je gaat verder dan de opgelegde taken.
Je bent vertrouwd met hedendaagse softwarepakketten zoals MS Office en gangbare
tekenprogramma’s.
Je beschikt over eigen vervoer.
Je standplaats is Sint-Niklaas, je werkterrein hoofdzakelijk Oost-Vlaanderen en
Antwerpen, af en toe werk je in andere provincies.

Inter biedt jou:
-

een boeiende voltijdse job.
een gepaste opleiding.
een uitdagende maatschappelijke opdracht met kans om innoverend te werken.
een gepaste verloning aangevuld met extralegale voordelen – barema 329.01.
een flexibele werktijdregeling.
kansen tot persoonlijke ontwikkeling in de job.
een goed evenwicht tussen autonomie en overleg.
een aangename werkplek nabij het station1 van Sint-Niklaas en gemotiveerde collega’s

Hoe solliciteren
-

Met een gemotiveerde brief en CV gericht aan Mevr. Wendy Metten, algemeen directeur
Inter.
Vóór 30 september 2019.
Per mail vacature@inter.vlaanderen of per brief naar Inter, Belgiëplein 1 3510 Kermt.
Vragen richten aan Tine Missinne – 050/60 31 22.

Procedure
-

Schriftelijke test en jury op 11 oktober 2019
Onmiddellijke indiensttreding

Huidig adres = Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas. Inter verhuist in december naar een nieuw kantoor in
Kleine Laan 26, 9100 Sint-Niklaas.
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