VACATURE MEDEWERKER LOOPBAANONTWIKKELING

Entiris vzw is een sociaal en commercieel bedrijf dat 1700 mensen tewerkstelt. Een gemotiveerd team van
medewerkers zet zich elke dag in om personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste
beroepsactiviteit aan te bieden. Deze uitgesproken doelstelling koppelen we aan een maatschappelijk en
bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken. Wij hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen
om maximale klantentevredenheid te garanderen. Ter versterking van ons team zoeken wij een (m/v):

MEDEWERKER LOOPBAANONTWIKKELING
met tewerkstelling in alle afdelingen

Jouw uitdaging:
• Je bent medewerker op de centrale personeelsdienst maar bent als ambassadeur van Entiris vaak te vinden in
onze verschillende afdelingen. (Aarschot, Bornem, Diest, Heist-op-den-Berg, Kampenhout, Kessel-Lo, Mechelen)
• Je maakt opleidingen, zowel voor maatwerkers als voor omkaderingsleden.
• Je versterkt leidinggevenden binnen de organisatie in het coachen van hun team.
• Je werkt mee aan de implementatie en coördinatie van HR projecten.
• Je zorgt voor een warm onthaal van maatwerkers en omkaderingsleden tijdens onthaaldagen.
• Verder volg je nieuwe tendensen op met betrekking tot teamontwikkeling en werk je mee aan vernieuwende
projecten.
• Je voert POP gesprekken en gaat 1 op 1 groeitrajecten aan met maatwerkers.
• Samen met collega’s zorg je voor een optimale samenwerking binnen de centrale personeelsdienst.
• Je rapporteert aan de verantwoordelijke loopbaanontwikkeling.

Jouw troeven:
• Je voltooide een bachelor opleiding met sociale achtergrond.
• Je hebt sterke communicatievaardigheden en een empathisch vermogen.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B en kan beroep doen op een eigen wagen. Je vlot verplaatsen tussen
afdelingen vormt voor jou geen enkel probleem.
• Je hebt voeling met de leefwereld van de maatwerkers.
• Je bent creatief en doordrongen van levenslang leren.
• Ervaring in het opzetten en coördineren van vormingen vormt een pluspunt.
• Je weet anderen te inspireren, te motiveren en te coachen.
• Teamontwikkeling en coaching van maatwerkers en omkadering zijn uitdagingen waar jij je in wil vastbijten!

Ons aanbod:
• Een afwisselende job in een organisatie met een uitgesproken sociale doelstelling. Bij Entiris maak je écht het
verschil.
• Je werkt zowel centraal als lokaal wat maakt dat je voeling behoudt met de werkvloer maar ook mee kan werken
aan strategische doelstellingen.
• Een competitief salaris in functie van ervaring, inzet en resultaten.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatiemail naar lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno
op het nummer 016 44 14 77 en op www.entiris.be

