COÖRDINATOR VLAANDEREN
ONZE ORGANISATIE
Volta is het Kruispunt van elektrotechniek, de Belgische paritaire 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.

UW UITDAGING
Volta zoekt een coördinator Vlaanderen. Deze fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de bedrijven uit de sector enerzijds
en opleidingsinstituten, onderwijs, fabrikanten en regionale actoren anderzijds door het informeren en adviseren over de
mogelijke dienstverlening vanuit Volta, het begrijpen van hun noden en de bijhorende mogelijke opportuniteiten.
Hiermee wil Volta enerzijds de Vlaamse bedrijven uit de sector stimuleren in hun opleidings- en tewerkstellingsbeleid om zo de
kwantiteit en de kwaliteit van de werknemers uit de sector te verhogen en anderzijds een verhoging van zowel de kwaliteit van
de opleidingen, als de kwantiteit en de competenties van de jongeren/volwassenen die instromen in de sector.
De coördinator bouwt een brug tussen de verschillende betrokken actoren.
Wat we van u verwachten :
•
•
•
•
•
•
•
•

U stuurt een regionaal team aan van een tiental medewerkers
U volgt de dossiers onderwijs en werk in Vlaanderen op de voet
U bouwt in Vlaanderen een netwerk uit bij bedrijven, onderwijsverstrekkers, politieke actoren en relevante administraties
U bouwt een brug tussen deze verschillende actoren
U vertegenwoordigt Volta in Vlaanderen
U detecteert en analyseert de noden en behoeften van de sector en zet deze om naar concrete projecten/acties
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

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau master of gelijkwaardig door ervaring
Relevante werkervaring van minimum 5 jaar
U kan medewerkers motiveren en gepast uitdagen
U bent sterk in communicatie en netwerken
U kan gemakkelijk nieuwe kennis vergaren en heeft een goed analytisch en probleemoplossend vermogen
U kan een project uitwerken
Kennis van het onderwijslandschap en/of ervaring in de elektrotechnische sector is een meerwaarde.
U werkt graag in teamverband
U geeft blijk van nauwgezetheid en organisatie
U kan autonoom werken
U bent in het bezit van een rijbewijs B
U heeft een goede (passieve) kennis van het Frans

ONS AANBOD
•
•
•

Wij bieden een uitdagende functie in een collegiaal en professioneel team
Een aantrekkelijk loon in functie van uw ervaring en tal van extralegale voordelen (bedrijfswagen, forfaitaire kosten,
maaltijdcheques, enzovoort)
Een flexibel werkrooster en vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en ontwikkeling van uw competenties in een snel
veranderende omgeving

INTERESSE?
Stuur jouw cv + motivatiebrief naar Virginie De Groef (HR-coördinator): virginie.degroef@volta-org.be.
Vragen over de functie? Neem contact op met Virginie De Groef op het nummer 02 431 05 86.

