
VACATURE

Compaan is een sociale onderneming met actieterrein Oost-Vlaanderen en telt 130 medewerkers. We
activeren en integreren al ruim 30 jaar mensen met onderbenutte talenten op de arbeidsmarkt. Dit doen we
samen met bedrijven en beleidsvoerders op een duurzame manier. We zoeken een:

Arbeidsconsulent

 Standplaats: Compaan Sint-Amandsberg (Gent)  Onbepaalde duur – Voltijds of 4/5

Wat doe je?

In deze functie coach je werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. Dit doe je door middel van individuele
opvolgingsgesprekken, het organiseren van werkplekleren en arbeidsbemiddeling. Je werkt op basis van de
afgesproken doelstellingen en volgt nauwgezet het uitgeschreven draaiboek.

Naar wie kijken wij uit?

Ons aanbod

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur je cv en motivatiebrief naar solliciteren@compaan.be. Vermeld in het onderwerp: ‘Vacature
arbeidsconsulent – Voornaam Familienaam’. Solliciteren is mogelijk tot en met 3 juli 2020. Je krijgt feedback na
afronding van de selectieprocedure. Aanwerving is voorzien tegen eind augustus.

Compaan wenst als werkgever aandacht te besteden aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Motivatie en competenties zijn voor

ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst of handicap.

Je bent sterk in coachen.✓
Ervaring met jobcoaching en begeleiding van werkzoekenden strekt tot aanbeveling.✓
Je werkt klantgericht en kiest uitdrukkelijk voor een inclusieve, empowerende benadering.✓
Je hebt kennis van de (lokale) arbeidsmarkt.✓
Je kan vlot in een team werken, maar ook zelfstandig plannen en organiseren.✓
Je hebt goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.✓
Je bent administratief goed onderlegd en werkt nauwkeurig.✓
Je hebt een professionele bachelor (socio-culturele of pedagogische richting) of gelijkwaardig door ervaring.✓
Je hebt een rijbewijs B en bij voorkeur een eigen wagen en je bent bereid er verplaatsingen mee te maken.✓

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – Voltijds of 4/5✓
 Standplaats: Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)✓
Verloning volgens barema B1C – PC 329.1 met validering van ervaring en elders verworven competenties✓
Bijkomende verlofdagen boven de wettelijke vakantieregeling✓
Vergoeding voor vervoer in opdracht + tussenkomst woon-werkverkeer (auto of �ets)✓

https://www.compaan.be/vestigingen/sint-amandsberg-gent/
mailto:solliciteren@compaan.be

