
 

 

 

Dossierbeheerder  

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 uitdaging 

Volta wil de instroom in de sector verhogen (kwalitatief en kwantitatief) van -26-jarigen door jongeren in verschillende 
vormen van leren en werken actief op te leiden én door bedrijven die fungeren als werkplek de nodige ondersteuning 
en informatie te geven. Volta wil dit doen door interessante opleidingen te organiseren, door Nederlands op de 
werkvloer aan te bieden en door technologisch opleidingsmateriaal ter beschikking te stellen. Volta wil dit ook doen 
door de opmaak van individuele opleidingsplannen voor de jongere en het geven van een persoonlijk 
opleidingsbudget aan bedrijven. 
 

Wat we van jou verwachten:  

 Je bewaakt de planning en voortgang van het volledige project.  

 Je rapporteert de verschillende resultaten van de projecten aan de federale overheid. 

 Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de verschillende opleidingen zoals de 

opleiding coaching en Nederlands op de werkvloer. 

 Je werkt een manier van werken uit voor zowel het individueel opleidingsplan als voor het geven van het 

persoonlijk opleidingsbudget. Je verwerkt de aanvragen en bent verantwoordelijk voor de goede gang van 

zaken. 

 Je stelt het ontwikkelde opleidingsmateriaal ter beschikking. 

 Je bezorgt bedrijven een overzicht van de voordelen om een jongere aan te werven. 

 

Jouw profiel 

 Ervaring met het bedrijfsleven en de sector van de elektriciens is een meerwaarde.  

 Je kan autonoom werken. Je kan een project van A tot Z uitwerken.  

 Je geeft blijk van nauwgezetheid en organisatie.  

 Je werkt graag in teamverband. Je beschikt over goede analytische en communicatieve vaardigheden. 

 Je bent klantgericht en bekwaam om te anticiperen op de toekomstige noden van de klanten. 

 Perfecte kennis van het Nederlands en kennis van het Frans.  

Ons aanbod 

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

 Wij bieden een contract tot 31 december 2019 met de eventuele mogelijkheid om te verlengen.  

 Een aantrekkelijk loon in functie van jouw ervaring en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, enzovoort). 

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

competenties in een snel veranderende omgeving. 

 

Interesse? Stuur jouw 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. 
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