
     VACATURE TAALCOACH (m/v)  
     Halftijds, bepaalde duur (verlengbaar). 

      

Kliniek Sint-Jan is een tweetalig (FR/NL) privaat ziekenhuis in het hart van Brussel. 

Op 3 sites hebben we 548 bedden met hooggespecialiseerde en dynamische diensten.  

Een duizendtal medewerkers staan garant voor kwaliteitsvolle zorg.   

De menselijke dimensie en de relatie met de patiënt staan voorop.  
 

    

Wij hebben een taal-”PLAN” 

Meertaligheid en diversiteit zitten in het DNA van Kliniek Sint-Jan, en daar zijn we trots op. We 

voeren daarom al vele jaren een actief talenbeleid. We willen het bestaande taalbeleidsplan de 

volgende jaren verder uitwerken en nog meer inzetten op tweetaligheid. Wij nemen daarbij al onze 

medewerkers mee. 

 

Wij zoeken hiervoor een ”PLAN”-trekker 

 Je bent  

• De dynamische spil van het taalbeleidsplan: je luistert, ontwikkelt, stemt af, voert uit en 

evalueert. Dankzij jouw voelsprieten blijft het taalbeleid in beweging en ontwikkelen we 

initiatieven op maat. 

• De praktische organisator van taallessen met externe lesgevers. 

• De nauwkeurige administrator voor testen, lesgroepen, facturen, resultaten, verslagen.  

• De persoonlijke coach van deelnemers aan externe taallessen. Taalleren houdt meer in dan 

les krijgen, en jouw aanmoediging en begeleiding maken het verschil. 

• De brugfiguur tussen externe partners, diensthoofden en medewerkers.  

• De enthousiaste initiatiefnemer voor taalacties op de diensten.  

• De motivator en het aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. taal en communicatie  

 

Je hebt  

• Minstens een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een taalrichting of lerarenopleiding. 

• Bij voorkeur ervaring met (NT2-) lesgeven en/of ervaring met taalcoaching op de werkvloer.  

• Een passie voor taal en communicatie. 

• Een vlotte persoonlijkheid, die met diverse soorten mensen overweg kan en oprechte 

interesse heeft in hen. Een brede horizon en een open blik. Je bent niet alleen een taalleraar, 

maar ook een bruggenbouwer tussen taalgemeenschappen. 

• Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.  Spreek je 

nog niet zo goed Frans? Kliniek Sint-Jan biedt je de kans je kennis bij te spijkeren en zo 

meteen het goede voorbeeld te geven.  

• De gave om mensen te motiveren en te mobiliseren zonder daarbij de praktische realiteit uit 

het oog te verliezen 

• Het talent om de uiteenlopende leerbehoeftes (op vlak van taal) aan te voelen van de 

verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuismilieu. 

• Aandacht voor en interesse in de culturele verscheidenheid van onze Kliniek.  

 



Je krijgt  

• Een halftijdse job van bepaalde duur (1 jaar) met grote kans op verlenging. 

• Een soepel arbeidsrooster, af te spreken in onderling overleg 

• Een verloning op bachelorniveau.  

• Verlof: 25 dagen per jaar pro rata je jobtime 

• Een vergoeding voor je woon-werkverkeer 

• Kliniek Sint-Jan respecteert de work-life balance van haar werknemers. Je komt terecht in 

een hechte en familiale werkomgeving.  

 

En dat is nog niet alles! Je krijgt ook 
• Veel autonomie om het taalbeleidsplan verder te ontwikkelen en vorm te geven.  

• Sparringpartners. Je staat er niet alleen voor, maar werkt nauw samen met de HR-dienst en 

de diensthoofden van de verschillende afdelingen. Ook het Huis van het Nederlands 

ondersteunt je.   

• De nodige werkingsmiddelen, zodat je als taalcoach ook effectief allerlei initiatieven kan 

uitbouwen. 

• De kans om vanop de eerste rij mee te werken aan de multiculturele en meertalige toekomst 

van Brussel.  

 

Interesse? 

Solliciteer online via www.klstjan.be - jobs  

Voor meer vragen kan je terecht bij Sarah Van Bulck, svanbulck@klstjan.be. 

 

 

 


