Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor
Limburgse ondernemers en ledenondernemingen. De meer dan 3.000 ledenondernemingen vertegenwoordigen
meer dan 75 % van de Limburgse toegevoegde waarde en private tewerkstelling. De organisatie telt 44
medewerkers en gesteund door de hele Voka - organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve
speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.
Voka – Kamer van Koophandel Limburg zoekt een Projectcoördinator WELT voor onmiddellijke
indiensttreding.
Functieomschrijving
Voka wil ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- & opleidingsbeheer.
Daarom werd WELT opgericht. WELT adviseert, faciliteert en verbindt.
In samenwerking met je collega ben je onder meer verantwoordelijk voor:








de individuele coaching/projectbegeleiding en organiseer je hiervoor de nodige activiteiten;
je detecteert de vragen en voorziet in eerstelijnsadvies;
de uitbouw van een lerend netwerk van ondernemingen met een toekomstgericht talent- en
opleidingsbeheer: uitwisselen van beste praktijkvoorbeelden; kennis delen, …;
de verbreding van het netwerk: connectie met externe stakeholders, waaronder de arbeidsbemiddelaars;
de coaching van bedrijven rond werkervaringsstages op de werkvloer;
je eigen administratie alsook je eigen inhoudelijke en financiële rapportering;
de uitbouw van bestaande en nieuwe commerciële projecten van het competentiecenter belangenbehartiging
– bedrijfsleven/onderwijs.

Profiel

Je hebt een masteropleiding en je hebt minimum twee jaar relevante werkervaring.

Je hebt kennis van de arbeidsmarkt en HR.

Je bent klant- en resultaatgericht.

Je communiceert vlot en werkt graag in team.

Je kan prioriteiten stellen binnen een veelheid aan taken.

Je bent een overtuigd netwerker.

Je bent flexibel in functie van de werkdruk en bereid tot avondwerk.

Aanbod

Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten.

Een competitief salaris met extra legale voordelen in functie van uw vaardigheden.

Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.

Een team van enthousiaste medewerkers.

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Interesse
Wil je mee deel uitmaken van ons groeitraject, bezorg dan vóór 21 december 2016 je cv en motivatiebrief aan
elke.feytons@ucare.be.

