Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w.
Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire a.s.b.l.

De automobielsector is momenteel in volle transitie, en dus dient ook GOCA – de groepering van
erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs – in te spelen op deze veranderende markt.
Daarom is de dienst Project en Innovatie een van haar dragende pijlers. Naast Research en
Development houdt de dienst zich bezig met de opleidingen en het kwaliteitssysteem. Creativiteit,
innovatief, flexibiliteit en zin voor initiatief zijn sleutelwoorden bij haar medewerkers. De dienst
heeft momenteel twee vacatures open staan.
Voor de ontwikkeling en uitwerking van een nieuw innovatieplan voor de ‘GOCA ACADEMY’, het
opleidingscentrum van GOCA, kijken we uit naar een:

Learning & Development Officer

Deze functie heeft een zeer divers karakter. Immers, binnen een horizon van 3 jaar wensen wij ons
vormingscentrum uit te bouwen tot een door de publieke en private sector erkende ACADEMY, die
via een innovatieve, didactische en pedagogische methode, de kandidaten zal klaarstomen tot de
keuringsinspecteurs en examinatoren van morgen.
Voor de geplande hervorming opteren we voor een aanpak die wordt opgebouwd rond zes pijlers:
• Toekomstgericht: conform de Europese Richtlijn 2014/45;
• Co-creatie: invulling opleidingen afstemmen met opdrachtgevers en sector;
• Kwaliteitsgericht: inzetten van toegewijde en competente lesgevers;
• Maatwerk: moderne leermethoden, aangepast aan leerstijlen van de kandidaten;
• Uniformiteit: objectieve, kwalitatieve en betrouwbare examinering;
• Betaalbaar: break-even als uitgangspunt, met ruimte voor innovatieve investeringen
Het canvas van de hervorming is de Europese Richtlijn 2014/45/EU (European Roadworthiness
Package). In samenwerking met onze leden en partners wenst GOCA de verschillende modules te
doceren met behulp van nieuwe leermethodes. De eenzijdige klassikale benadering dient plaats te
maken voor ‘blended learning’, een mix van klassieke leermethoden en modernere vormen van
educatie, zoals e-learning. Dit zal ons toelaten om beter te kunnen inspelen op het verschil in
leerstijlen bij onze kandidaten. Finaal is het de bedoeling om als federatie betaalbare opleidingen aan
te bieden, begeleid door een gemotiveerd en professioneel team aan lesgevers en ondersteund door
intuïtieve systemen.
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Functieomschrijving:

Na een opleiding op maat, krijg je de volgende verantwoordelijkheden:
• Verder ontwikkeling en beheren van het sharepoint LMS pakket;
• Opleidingsplannen voor promotie en bijscholingen uitwerken voor en samen met de sector;
• Uitwerken van het opleidingsplan in coördinatie van verschillende partners;
• Beheer van de financiële zijde inclusief aanvraagdossiers subsidies;
• Beheer van de examens en deliberaties in samenwerking met de bevoegde overheden.
Je houdt je verder op de hoogte van de evoluties in de sector zodat je gepaste vormingen en
bijscholing voor onze medewerkers en leden kan bieden. Voor deze gevarieerde job worden
flexibiliteit, autonomie en zin voor initiatief sterk aangemoedigd.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een master- of master na masterdiploma, bij voorkeur in de richting
onderwijskunde, communicatie, lerarenopleiding, psychologie of pedagogische
wetenschappen;
Je bent sterk geïnteresseerd in of hebt affiniteit met (het organiseren en plannen van)
opleidingen
Naast een uitstekende kennis van het Nederlands, heb je een goede kennis van het Frans en
Engels;
Je voelt je terdege vertrouwd met het Microsoft Office-pakket; basiskennis over het gebruik
van Sharepoint is een pluspunt;
Je werkt autonoom, bent stressbestendig, dynamisch, flexibel en hebt zin voor initiatief;
Je voelt je thuis in een omgeving die continu in beweging is.
Je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) en een administratieve
duizendpoot;
Je houdt van multitasking.

Aanbod:
•
•
•
•

GOCA biedt jou een competitief salarispakket met extralegale voordelen (groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, smartphone, 13de maand, flexibele
werkuren);
Je komt terecht op een dynamische werkplek waarin er ruimte is voor eigen inbreng en zin
voor initiatief zodoende sterk wordt aangemoedigd;
Je wordt omringd door een groep van competente collega’s die is samengesteld uit een
ideale mix van ervaring en jong talent en die je zullen uitdagen om verder te groeien;
Je krijgt een opleidingstraject op maat om je ten volle te kunnen exploreren in je
takenpakket.

Ben je geïnteresseerd of herken je jezelf in bovenstaande competenties en wil je mee bouwen aan
de toekomst van GOCA?
De Project & Innovation Manager, de heer Pascal Buekenhoudt buekenhoudt.p@goca, ontvangt
graag jouw motivatiebrief en Curriculum Vitae. Wij kijken ernaar uit om jou te laten kennismaken
met onze organisatie.
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