
Adviseur arbeidsmarkttrajecten 

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 4.500 

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 

Uw uitdaging 

Volta wilt extra acties ondernemen om elektrotechnische bedrijven kwalitatief te versterken en te 

begeleiden wanneer ze een jongere een stage of werkervaring laten opdoen in hun bedrijf, bv. via een 

stage of via duaal leren. De werkplekadviseur is verantwoordelijk voor de uitwerking van deze 

doelstelling. 

Volta wilt dit doen tijdens de verschillende fasen van werkplekleren: van intakegesprek tot afronding 

van de opleiding op de werkplek. Om dit te realiseren heeft Volta van het Europees Sociaal Fonds en 

de Vlaamse Overheid de nodige middelen gekregen. 

Daarnaast zoeken we iemand om een aantal specifieke arbeidsmarktprojecten en (internationale) 

samenwerkingen, bv. acties rond outplacement, verbeteren samenwerking met federale, Vlaamse en 

Brusselse organisaties, ... verder vorm te geven. Dit alles met als doel de instroom in de sector van de 

elektrotechniek te garanderen en te vergroten. 

Wat we van u verwachten: 

• U bezoekt bedrijven, overheidsinstanties en andere experten (in heel Vlaanderen). 

• U erkent bedrijven in het kader van een overeenkomst alternerende opleiding (in heel 

Vlaanderen). 

• U werkt verschillende instrumenten uit om de kwaliteit van de werkplek te garanderen. 

• U onderzoekt de noden/knelpunten van bedrijven binnen het werkplekleren. Samen met 

collega’s werkt u oplossingen uit. 

• U bouwt een netwerk uit en deelt ervaringen met andere experten (in heel Vlaanderen, maar 

met geregeld meetings in Brussel). 

• U staat in voor de coaching van mentoren binnen bedrijven (in heel Vlaanderen). 

• U rapporteert de verschillende resultaten van de projecten aan Europese en Vlaamse 

instanties (ESF, Syntra Vlaanderen). 

• U bouwt in Brussel een netwerk uit (de verwachting is dat er is aanwezigheid in/rond Brussel 

ongeveer twee dagen per week hiervoor en voor de bovengenoemde projecten). 

• U ondersteunt bedrijven, scholen, opleidingsinstituten en partners via contacten en 

bezoeken (in heel Vlaanderen). 

• U volgt de regionale regelgeving/beleidsvisie op met betrekking tot thema’s gelinkt aan de 

werking van de organisatie. 



• U vertaalt beleidsnota’s in mogelijke opportuniteiten/bedreigingen voor de werking van de 

organisatie of voor de hele sector. 

Uw profiel 

• U heeft minimum een professioneel bachelorsdiploma.  

• Ervaring in het coachen van bedrijven is een belangrijke meerwaarde. 

• Ervaring met het bedrijfsleven, vooral met KMO's en micro-ondernemingen (en de sector van 

de elektriciens), is een meerwaarde. 

• U kan actief luisteren naar de bekommernissen en mogelijkheden bij de verschillende 

betrokkenen en zoekt in onderling overleg naar de beste oplossing. 

• U kan autonoom werken. 

• U kan een project van A tot Z uitwerken. 

• U werkt graag in teamverband. 

• U kunt bedrijven op een constructieve manier feedback geven. 

• U bent bekwaam om te anticiperen op de toekomstige noden van de klanten. 

• U geeft blijk van nauwgezetheid en organisatie. 

• Perfecte kennis van het Nederlands. Basiskennis Frans. 

• U bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Ons aanbod 

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

• Wij bieden een contract van onbepaalde duur. 

• Een aantrekkelijk loon in functie van uw ervaring en tal van extralegale voordelen 

(bedrijfswagen, 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 t.a.v. Virginie De Groef naar hr@volta-org.be 

Vragen over de functie? Neem contact op met Virginie De Groef op het nummer 02 431 05 86. 

 


