
Wat ga je doen als senior trainer
‘Life Sciences Manufacturing’?

Dat zal elke dag anders zijn!
Je creëert en beheert de trainingsportfolio voor het
‘Manufacturing’ luik, je maakt trainingen die de
sector nodig heeft en je geeft deze ook, je overlegt
en leert van de collega’s die de kwaliteits-
trainingen maken en geven, je stemt de noden van
onze drie doelgroepen (bedrijven, werkzoekenden,
onderwijs) af met het aanbod, je beheert de
didactische middelen die nodig zijn voor de
opleidingen en bent verantwoordelijk voor de
voorraad, je springt spontaan bij waar en indien
nodig.

Wie is onze senior trainer
‘Life Sciences Manufacturing’?

• je krijgt energie van iets nieuws opstarten
• je hebt een passie voor levenslang leren
• je bent een creatieve zelfstarter die moeiteloos

haar/zijn weg vindt in de Life Sciences sector
• je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een Life

Sciences productieomgeving
• je hebt zin om je verworven kennis om te zetten

in trainingen voor de volgende generaties
• je hebt aanleg voor interactie met groepen en

wil je didactische skills verder ontwikkelen
• je bent graag deel van een dynamisch team

Wat bieden wij onze senior trainer
‘Life Sciences Manufacturing’?

• Marktconform loon afhankelijk van jouw ervaring en 
competenties

• Extralegale voordelen: mobiliteitspakket, alomvattend 
verzekeringspakket, maaltijdcheques, data 
abonnement 

• Een gezonde work-life balans dankzij 32 dagen 
vakantie en de mogelijkheid tot telewerk

• De kans om pionier te zijn in een uniek 
competentieproject in Vlaanderen

Waar gaat onze senior trainer
‘Life Sciences Manufacturing’ werken?

Je uitvalsbasis wordt het Wetenschapspark in Niel,
https://www.wetenschapsparkuantwerpen.be .
ViTalent voorziet trainingen in heel Vlaanderen
afhankelijk van de vragen van onze klanten.

Heb je meer info nodig?
• https://www.linkedin.com/company/vitalentvzw
• https://vitalent.be/
• veerle.vanderlinden@vitalent.be

Hoe gaat het nu verder?
• Stuur een CV en motivatiebrief voor 15.06.2022 naar

veerle.vanderlinden@vitalent.be
• Als we denken dat er een match is met jouw profiel en

onze vraag, nodigen we je uit op een gesprek.
• Geef ons wat tijd om te reageren maar wees er zeker

van: wij laten altijd iets weten!

Vacature senior trainer
‘Life Sciences Manufacturing’

Wat maakt deze job bij ViTalent uniek?

Het eerste competentiecentrum voor de boomende Life Sciences in Vlaanderen, opgericht door een
dynamisch en gedreven team gevestigd in een aangename parkomgeving en uitgerust met de
nieuwste technieken, daar wil je toch deel van uitmaken?
ViTalent is een opstartende organisatie; je zorgt dus als pionier mee met heel het team voor ‘alles wat
gedaan moet worden’. Je gebruikt de kennis en ervaring die je opbouwde in de Life Sciences om de
trainingsportfolio voor Productie verder vorm te geven. Je krijgt de kans om didactische installatie in
de technische trainingshal aan te passen aan de opleidingsnoden. Je bouwt een netwerk op binnen
de bedrijven, arbeidsmarktactoren en het brede onderwijsveld dat je ondersteunt in het bijsturen van
de opleidingsportfolio.
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