
We zoeken geen witte raaf: we helpen jou om er zelf een te worden! 

 

Online Language Coach in een notendop 

• Taaltrainingen in bedrijven en overheidsdiensten sinds 2010 

• Kwalitatief talenonderwijs in de virtuele klas sinds 2015 

• Sleutelwoorden: maatwerk, flexibiliteit, efficiëntie, persoonlijke begeleiding 

• Naast maatwerk en one-to-one ook groepsopleidingen 

• Onze studenten: volwassenen en jongeren die voor werk, studie of uit persoonlijke interesse 

een taal wil leren  

• Onze ambitie: de beste zijn in dit specifieke segment 

 

 

We zijn op zoek naar  

 

geëngageerde taalcoaches  

 

met passie voor taal, technologie en mensen! 

Talen: Nederlands, Frans, Engels en Spaans 

 

 

 

Ben jij de taalprofessional die we zoeken? 

 

• Taal is ons product en ons werkinstrument. Je vlot en foutloos kunnen uitdrukken is een 

absolute vereiste. 

 

• Net je diploma op zak of een oude rot in het vak? Al wie jong van geest is en zich enthousiast 

wil inzetten om anderen te helpen een taal onder de knie te krijgen, is welkom in ons team. 

 



• Je hoeft geen techneut te zijn maar technologie schrikt je niet af. Je voelt je in een virtuele 

klasomgeving als een vis in het water of je hebt zin om een sprong in het diepe te wagen.  

 

• Met een flinke dosis creativiteit en empathie help je onze studenten om hun competenties te 

ontwikkelen en hun leerdoelen te bereiken. Een taal leren is topsport en je begeleidt onze 

studenten naar hun gouden medaille. 

 

• Je bent leergierig, houdt van afwisseling en volgt geboeid de nieuwste ontwikkelingen in de 

taal- en technologiesector. 

 

• Je droomt van de vrijheid om te werken waar, wanneer en zo veel je wil. 

 

• Je legt de lat hoog voor jezelf en voor je studenten. Je houdt van een hands-on aanpak. 

 

• Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep. 

 

 

 

 

Onze visie op samenwerken: teamwork en fair trade 

 

• Net zoals met onze klanten bouwen we ook met onze trainers aan een 

langetermijnrelatie. Als taalcoach ben je een partner die er samen met ons naar 

streeft onze klanten naar succes te leiden.  

 

• We geven je het vertrouwen en de nodige vrijheid in de uitvoering van je opdrachten. 

Je input en suggesties worden naar waarde geschat. Heb je hulp of raad nodig, dan 

staan we klaar om jou te ondersteunen.  

 

• Taalcoaching in de virtuele klas vraagt om een aangepaste pedagogische aanpak. 

We investeren in de ontwikkeling van boeiend en gevarieerd leermateriaal dat gericht 

is op gebruik in de virtuele klasomgeving. 

 

• We geven je een intensieve opleiding zodat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan in 

een virtuele klasomgeving. 

 

• Als taalcoach ben jij onze ambassadeur bij de klant. Je vakkennis, je flexibiliteit en 

engagement verdienen dus een eerlijke financiële erkenning. We bieden je bovendien 

de kans om met ons mee te groeien. 

 

 

Kriebelt het om lid te worden van ons team? Ga aan de slag met taal! 

 

Vertel ons in de taal waarin je wil coachen wie je bent en waarom je voor ons kiest. 

Dit mag schriftelijk, via een opgenomen spraakbericht of een videoboodschap. 

 



Je kan ons bereiken via e-mail op ingrid.weinberger@onlinelanguagecoach.be 

Een spraakbericht of videoboodschap stuur je via https://wetransfer.com/ naar 

ingrid.weinberger@onlinelanguagecoach.be 

 

Heb je vragen in verband met de vacature of je kandidatuur? Laat het ons weten. We staan je 

graag te woord. 
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