
 

 

 ie-net ingenieursvereniging vzw 

 
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding voor haar zetel in Antwerpen 

 

projectcoördinator opleidingen 
 met passie voor communicatie 

 

 
ie-net is dé vereniging voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel. Ze 

ondersteunt ingenieurs op alle momenten van hun loopbaan. Met een uitgebreid praktijkgericht 

opleidingsaanbod verstrekt ie-net jaarlijks opleiding aan ongeveer 2500 ingenieurs. 

 

Je opdracht 

• je bent verantwoordelijk voor en staat in voor de planning en organisatie van een pakket 

opleidingen, studiedagen en bedrijfsbezoeken 

• je staat in voor de administratieve en commerciële afhandeling van a tot z van het aan jou 

toegewezen pakket: 

o je verzamelt alle nodige informatie 

o je verzorgt de externe communicatie en promotie via website, elektronische 

nieuwsbrief, ILYA, … 

o je legt sprekers/docenten vast 

o je beheert de inschrijvingen 

o je zorgt voor de uitgifte van getuigschriften 

o je stelt een jaarplanning op 

o je volgt de financiële resultaten op 

o je maakt gebruik van een CRM-systeem om uw projecten te beheren 

• je bent het aanspreekpunt voor de expertgroepen: in overleg met jou, brengen deze groepen 
van ingenieurs  studiedagen, opleidingen en bedrijfsbezoeken in hun vakgebied aan. 

• je werkt nauw samen met je collega’s en externe contactpersonen 

Je profiel 

• je volgde minimaal een bacheloropleiding en bent geboeid door permanente vorming 

• je schrijft en spreekt perfect Nederlands 

• je ervaring als organisator van opleidingen en evenementen of als communicatiemedewerker 

is een troef 

• je bent sterk in communicatie:  het schrijven van wervende teksten is jouw tweede natuur 

• je werkt vlot met MS-Office-toepassingen en kent de nieuwe media 



• je werkt nauwkeurig, resultaatgericht, proactief en bent organisatorisch sterk 

• je bent klantvriendelijk, flexibel en stressbestendig 

• je neemt zelf initiatief en kunt zelfstandig werken 

• je houdt van uitdaging en afwisseling en hebt vooral heel veel zin om mee je schouders 

onder onze organisatie te zetten! 

 

Ons aanbod 

• voltijds (38 uur) bediendencontract van onbepaalde duur 

• marktconform verloningspakket met extralegale voordelen. 

• flexibele werkorganisatie. 

• een uitdagende functie met veel afwisseling 

• de kans om samen met ie-net uit te groeien tot dé referentie in het Nederlandstalige 

landschap van voortgezette technologische opleidingen. 

 

Zin in een uitdagende job? E-mail je cv en motivatiebrief aan nancy.vercammen@ie-net.be . 

Meer weten? Neem een kijkje op www.ie-net.be of neem contact op met Christine Mortelmans op 

het nummer 0489 555 559. 
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