Trajectbegeleider horeca - provincie West-Vlaanderen
Bedrijfsomschrijving
Horeca Vorming is de sectororganisatie voor de horeca in Vlaanderen. Onze acties en initiatieven
dragen stuk voor stuk bij aan een verdere professionalisering en versterking van de horeca in
Vlaanderen:






We organiseren professionele opleidingen met een snel resultaat.
We werken mee aan het horecaonderwijs van de toekomst.
We zetten in op duaal leren en zorgen dat horecabedrijven erkend worden als kwaliteitsvolle
leerwerkplekken.
We trachten vacatures in de sector duurzaam in te vullen door samen te werken met VDAB
of andere tewerkstellingsprojecten.
We zetten in op een succesvol personeelsbeleid.

Wij zijn er dus voor iedereen die werkt of wil werken in de horeca. Wil jij deel uitmaken van onze
enthousiaste organisatie en bijdragen aan deze fantastische sector? Lees dan zeker verder!
Functieomschrijving









Je begeleidt werkzoekenden via groepssessies of individuele contacten met het oog op een
duurzame tewerkstelling in de horeca.
Je verzorgt infosessies, sollicitatie- en communicatietrainingen om werkzoekenden klaar te
stomen voor de horeca-arbeidsmarkt.
Je bouwt samen met collega’s een regionaal netwerk uit rond opleiding en tewerkstelling in
de horecasector en werkt projectmatige acties uit.
Je faciliteert de nazorg van toekomstige werknemers tijdens werkplekleren.
Je staat in voor de nazorg van werkgevers en werknemers tijdens tewerkstelling.
Je ontwikkelt acties in samenwerking met het horecaonderwijs en opleidingscentra in functie
van doorstroming naar de horeca-arbeidsmarkt.
Je brengt horecabedrijven in contact met toekomstige werknemers.
Je volgt dossiers administratief op en staat in voor de planning van opleidingstrajecten in
samenwerking met partners.

Profiel






Je bent enthousiast, dynamisch, sociaal en ondernemend.
Je hebt een passie voor het geven van opleidingen en het versterken van competenties van
werkzoekenden.
Je beschikt over een bachelor of master diploma in een sociale richting of gelijkwaardig door
ervaring.
Je kan zelfstandig, planmatig en georganiseerd werken, gericht op resultaten.
Je draagt actief bij tot een positieve teamsfeer.




Affiniteit met de horecasector is een pluspunt.
Een grote mobiliteit om regionaal aanwezig te zijn, schrikt je niet af.

Aanbod





Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen (groepsverzekering,
uitgebreide hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 6 ADV-dagen (39u/week),
bedrijfswagen, …)
Een boeiende functie waarbij eigen initiatief en inbreng geapprecieerd worden
Een prettige collegiale werkomgeving met een sterke passie voor horeca

Interesse



Kan jij je vinden in één van bovenstaande zaken? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief via
mail naar Elke Hofmans (e.hofmans@horeca.be) voor 15/05/2018
Neem zeker een kijkje op onze website www.fanvanhoreca.be.

