
 
 
 

 
 
 
 

Buurtwerk Posthof vzw zoekt voor deelproject dot.kom 
 

5 werkkrachten voor computerlokaal 
Ben je geboeid door de ICT-wereld? 

Vind je het prettig om anderen te helpen bij het computergebruik? 
Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

dot.kom is een project van buurtwerk Posthof en staat in voor de begeleiding van de openbare computerruimtes in 
Antwerpen (webpunten). Samen met een 20-tal collega’s digimedewerkers sta je in voor het helpen en ondersteunen van 
beginnende computergebruikers en het geven van basiscursussen computergebruik. Bij dot.kom krijg je de ruimte om bij 
te leren en aan je eigen toekomst te werken. Deze job is tijdelijk (maximum 3 jaar) en bedoeld als opstap naar vast werk. 

 

Wij zoeken een medewerker die: 

 kan werken met de computer, met name Microsoft Windows 10, Microsoft Word 2016, internet en e-mailen 

 mits opleiding, basis computerlessen wil geven aan diverse doelgroepen 

 graag anderen helpt en dit op een rustige en geduldige manier 

 zin heeft voor verantwoordelijkheid 

 graag bijleert en bereid is opleidingen te volgen 

 bereid is om op dinsdag of donderdag tot 20 uur te werken 

 bereid is om zaterdagvoormiddag te werken 

 gemotiveerd is om in een team positief samen te werken 

 flexibel is om op verschillende locaties te werken 

 vlot praat (kennis van het Nederlands is essentieel) 

 

Wij bieden:  

 een betaalde stage (24u/week, max 6 maanden) met optie tot verlenging met een voltijds contract van bepaalde 
duur 

 een leertraject met     
1) inwerkingsperiode  
2) ondersteuning gedurende het traject  
3) wekelijkse werkbespreking 
4) opleiding of stage (tijdens de werkuren) 

 werkervaring voor je verdere loopbaan 

 begeleiding bij doorstromen naar vast werk 
 

 
Geïnteresseerd ?  
Stuur je CV en motivatie ten laatste op 27/3 naar begeleiding@dotkom.be 
Kandidaten die geselecteerd worden nodigen we uit op een eerste infomoment en kennismakingsgesprek op 29/3 om 
9u30. 
 
Meer info over de webpunten vind je op: www.webpunt.net 
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