
  
 

Adviseur onderzoek en ontwikkeling  

Onze organisatie 

Volta is het Kruispunt van elektrotechniek, de Belgische organisatie die de sector van de elektro installateurs 
vertegenwoordigt en verdedigt en ook diensten levert aan deze sector (bijna 5.000 bedrijven en 30.000 arbeiders). 
Onze opdracht bestaat erin het concurrentievermogen van de bedrijven in de sector te versterken, het aantal 
werknemers in de sector te verhogen, hun competenties en kennis uit te breiden en, tot slot, de aanvullende 
vergoedingen correct en tijdig uit te betalen. Meer informatie: hier 

Jouw taken 

Volta is op zoek naar een adviseur voor het uitwerken van eigen projecten (bvb. samen met een 
communicatiebureau een tool te ontwikkelen om duurzaam werken bij bedrijven te bevorderen) en het uitvoeren 
van onderzoeken/studies in en over de sector (zowel desk research als effectief enquêtes opstellen en 
analyseren).  
Onze acties zijn steeds gericht op het ondersteunen van de arbeiders, werkgevers en lerenden/jongeren in de 
sector. 
 
Wat we van jou verwachten :  

 Je werkt een afgebakend onderzoeksproject zelfstandig uit (projectfiche invullen, bevragingen uitvoeren, 

analyse, advies geven). 

 Je kan binnen het domein competentiebeheer gericht zoeken naar informatie omtrent specifieke profielen 

in de sector, hierover rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je kan beleidsinformatie gericht opzoeken en bij onduidelijkheden de juiste personen contacteren.  

 Je kan lopende projecten verder ondersteunen en uitwerken. 

 Je werkt verschillende subsidiedossiers uit en volgt deze verder op. (ERASMUS+, ESF, …) 

 

Jouw profiel 

 Je hebt minimum een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je beheerst het Nederlands zeer goed, zowel mondeling als geschreven. 

 Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en je bent communicatief. 
 Je werkt graag met cijfers, je legt de juiste prioriteiten en je kan autonoom werken binnen een dynamisch 

team.Je kan gemakkelijk nieuwe kennis vergaren. 

 Je kan een project uitwerken. 

 Je bent bereid om bij te leren en/of informatie op te zoeken en te verwerken in kader van specifieke 

projecten. 

 Je kan zelfstandig werken. 

Ons aanbod 

 Wij bieden een stimulerende functie in een collegiaal en professioneel team . 

 Een aantrekkelijk loon in functie van uw ervaring en tal van extralegale voordelen (bedrijfswagen, forfaitaire 

kosten, maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering enzovoort) 

 Een flexibel werkrooster en vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en ontwikkeling van uw 

competenties in een snel veranderende omgeving. 

 

Interesse?  
Stuur uw cv + motivatiebrief naar An De Ridder (coördinator Vlaanderen-Brussel): an.deridder@volta-org.be 
Vragen over de functie? Neem contact op met An De Ridder op het nummer 0476/89.19.20. 

http://www.volta-org.be/nl
mailto:an.deridder@volta-org.be

