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E-learning consultant  
About the company 
Qplox is a fast growing company offering test and automation engineering. Headquartered in Leuven, with 
offices in Barcelona and Eindhoven.  
Our clients are major multinational enterprises and local companies from automotive, semiconductors, RF, 
consumer electronics….Our Test automation group offers a one stop shop for design of automated test 
benches, system integration production, lab automation and data acquisition systems, with a growing 
focus in IoT sensor networks.  
Our consultancy department offers services in RF, semiconductors and electronics design and test, as well 
as on the crossing roads of Natotechnology, Bio-Sience Engeneering and Biotechnology.  

Job Description 
Het i-Learn project (www.i-learn.be) heeft als doel om digitaal leren op maat te realiseren in het Vlaamse 
onderwijs door een online portaal te ontwikkelen waarop educatieve toepassingen voor gepersonaliseerd 
leren ter beschikking gesteld worden. Om leerkrachten, directieleden en ICT-coördinatoren te 
ondersteunen bij het optimaal inzetten van het i-Learn portaal op school, biedt het project ook de nodige 
begeleiding en coaching aan. Hiervoor wordt onder andere een digitale i-Learn academy voorzien waarop 
leerkrachten e-learning modules kunnen volgen. Voor het ontwikkelen van deze e-learning modules is het 
i-Learn project op zoek naar een e-learning consultant. 
 
Jouw functie als e-learning consultant: 

• Je ontwerpt en implementeert e-learning modules op basis van ruw materiaal dat aangeleverd 
wordt door een vast kernteam van i-Learn, bestaande uit twee didactische experts. 

• Je werkt nauw samen met ons didactisch team voor het ontwerpen van e-learning modules. 

• Je wordt voor 0.2 VTE tewerkgesteld. De invulling van je werktijd gebeurt flexibel in overleg met 
de i-Learn medewerkers. 

• Je creëert zelf opleidingsmateriaal in de vorm van e-learning modules. 

• Je past verschillende didactische werkvormen en principes toe in de e-learning modules. 

• Je leidt een deel van het didactisch i-Learn team op in het ontwikkelen van e-learning materiaal. 

• Je bent het aanspreekpunt voor alle e-learning gerelateerde vragen van ons team. 

• Je onderhoudt zowel een intern als extern een vlotte communicatie met alle betrokken partijen. 

• Je besteedt aandacht aan de grafische presentatie van je e-learning materiaal. 
 

Candidate Description 

• Je bent een e-learning expert. 

• Je behaalde minstens een Bachelor diploma. 

• Je hebt ervaring met verschillende media, voor eenvoudige videoverwerking in de e-learning 
modules. 

• Je hebt ervaring met e-learning authoring tools zoals Articulate. 

• Je kan bestaande inhoud verwerken tot een mooi e-learning traject, bijschaven en aanvullen waar 
nodig. 

• Perfecte kennis van het Nederlands. 

• Je bent proactief en kan out-of the-box denken. 

• Je kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden. 

• Je denkt en handelt klant- en servicegericht. 

• Je hebt ervaring met grafisch design/ontwerp i.v.m. het creëren van learning content. 

• Uitstekende luistervaardigheden zijn belangrijk. 

• Je werkt graag in een team, maar kan ook zelfstandig werken. 
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We offer 

An attractive salary package with extra benefits. A high tech, multicultural and young ambient. A fast track 

in a growing company. Formation in multidisciplinary environment plenty of learning opportunities. 

 

 

Contact 

Send your CV and application letter to jobs@qplox.com with the subject “ E-learning consultant”. 
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