JOBCOACH Hageland/Leuven
Ben je op zoek naar een plek waar je jouw coaching vaardigheden ten volle kan ontplooien en je
personen concreet naar een job begeleidt? Wil je samen met je klant zoeken naar mogelijkheden
en werk je graag vanuit doelstellingen om resultaten te behalen? Werk je graag in een dynamisch
team en hou je van afwisseling?
Antwoord je op bovenstaande vragen volmondig ‘ja’?
Dan heb je misschien het laatste puzzelstukje van je zoektocht in handen!
Wie zijn we?
Synkroon helpt al meer dan 35 jaar werkzoekenden aan een job op maat en begeleidt
werknemers op de werkvloer. We zijn daarmee een directe partner voor werkgevers om de juiste
plek te identificeren en te creëren voor ieders talent. We hechten heel veel belang aan een
integrale benadering van werk volgens de waarden en principes van ‘Supported Employment’
(SUEM):
 Betaalde arbeid is steeds ons streefdoel
 We gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt
 We bieden ondersteuning voor, tijdens en na de tewerkstelling, afgestemd op
persoonlijke behoeften.
Job omschrijving
We zijn momenteel op zoek naar jobcoaches voor de regio Hageland/Leuven.
Concreet verwachten we van jou het volgende:
 Je coacht werkzoekenden via werkplekleren naar een job
 Je coacht werknemers op de werkvloer in het kader van job behoud of heroriëntatie
 Je adviseert en ondersteunt werkgevers om nieuwe en bestaande
werknemers optimaal een plaats te geven

 Je observeert en draait mee op de werkvloer van je klanten
 Je werkt resultaatgericht op basis van kernindicatoren
 Je bouwt een netwerk uit van relaties om een optimale dienstverlening te
garanderen.
Profiel







Je hebt minimum een bachelor behaald of bent gelijkwaardig door ervaring
Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Je kan vlot omgaan met het courante Office-pakket (Word, Excel, Outlook)
Je beschikt over een eigen wagen
Je bent bereid je te verplaatsen binnen het werkingsgebied van jouw regio

Wat bieden wij?

 Een interne opleiding met een mentor die samen met jou de inwerkingsperiode
doorloopt
 Opleidingsmogelijkheden, afhankelijk van jouw en onze behoeften
 Een voltijds contract (4/5de is mogelijk) van onbepaalde duur

 Een salaris dat overeenkomt met je relevante ervaring en kennis volgens PC 329.01,
(barema B1c)
 Een groepsverzekering
 Flexibiliteit om je job uit te oefenen: mogelijkheid tot hybride werk

 Een tussenkomst in onkosten, ICT en dienstverplaatsingen
 12 extra vakantiedagen boven op het wettelijk verlof
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan voor 15 mei a.s. jouw motivatiebrief of e-mail samen
met je CV naar vacatures@synkroon.be. Voor meer inlichtingen kan je telefonisch terecht bij
teamcoach Stina (0493 89 47 15).
Hou alvast woensdag 1 juni 2022 vrij voor de selectieprocedure bij Synkroon vzw, Schoolstraat
1, 3200 Aarschot. De kandidaten die toegelaten worden voor deelname zullen hiervoor uiterlijk
op dinsdag 24 mei van in kennis gesteld worden.
Synkroon werft aan vanuit haar inclusieve visie op werk en behandelt jouw sollicitatie met
discretie.

