
 
Nieuwe opportuniteit:  

Projectcoördinator (m/v) 
 

 

   

 

Projectcoördinator (m/v) – JOBROAD IVZW 

Je staat mee aan de wieg van een nieuw strategisch CSV project: JOBROAD IVZW .  

Dit is een internationale non-profit organisatie die zich toelegt op de ondersteuning, 

begeleiding en activering van kwetsbare doelgroepen met een langere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Als projectcoördinator bouw je verder mee aan dit Coporate Shared Value 

verhaal door de organisatie van JobRoad projectedities en de begeleiding van kandidaat-

werknemers. 

JOBROAD IVZW is specifiek op zoek naar een projectcoördinator opleidingen en 

sensibilisering, die zich toelegt op de begeleiding van personen naar een bestaand 

opleidingsaanbod of die een eigen innoverend opleidingsaanbod ontwikkelt en meewerkt 

aan acties die inzetten op ‘diversiteit op de werkvloer’ bij werkgevers. 

 
 
Functieomschrijving 
 

• Je bent een belangrijke schakel tussen zowel kandidaat–werknemers uit de 

doelgroep als opleidingspartners en werkgevers. 

• Via infosessies en individuele gesprekken breng je in kaart welke mensen 

vandaag in de mogelijkheid zijn om te werken mits ze een specifiek 

opleidingstraject volgen.  

• Je legt de contacten tussen deze mensen en bedrijven en gaat proactief op zoek 

naar een geschikte opleiding. 

• Je volgt jouw kandidaten op de voet: welke bedrijven zijn bezig met zijn/haar 

dossier? Waar kan hij/zij op gesprek? Hoe ver staat hij/zij in het proces? …  

• Ook na de opleiding blijf je contact houden en volg je op hoe de eerste maanden 

in de nieuwe job verlopen. Je bezorgt de feedback aan de arbeidsbemiddelaars 

binnen VDAB en andere trajectbegeleiders. Blijkt het geen ‘match’ te zijn, dan ga 

je opnieuw aan de slag.  

• Je bent pas tevreden als jouw kandidaten de juiste opleiding en/of juiste job beet 

hebben en zich goed voelen in hun nieuwe situatie. Hoe meer mensen je kan 

helpen, hoe liever!  

•  



• Je kent de gevoeligheden en uitdagingen die gepaard gaan met de plaatsing van 

de doelgroep en geeft daar opleiding over aan je collega’s.  

• Indien nodig ga je mee naar de bedrijven om de sollicitatiegesprekken te 

begeleiden of een bedrijf te overtuigen van de voordelen om met jouw kandidaten 

in zee te gaan.  

• Je organiseert in samenwerking met bepaalde instellingen verschillende 

opleidingen om bedrijven en kandidaten uit de doelgroep samen te brengen. 

• Je bouwt mee aan de ontwikkeling van acties die werkgevers sensibiliseren in het 

bewust omgaan met ‘diversiteit op de werkvloer’. 

Profiel 

• Je hebt sterke affiniteit met rekrutering.  

• Je bent gefascineerd door het werken met mensen met een zeer diverse 

achtergrond en cultuur.  

• Je bent een echte doorzetter. Je geeft niet af tot je je doel bereikt hebt.  

• Je bent een echte ondernemer en denkt in mogelijkheden.  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels. Kennis Frans, 

standaard Arabisch, Farsi / Darsi zijn een pluspunt 

• Je bent klantvriendelijk en coacht graag.  

 

 

 

 

 

   
   
   

   
 

 

 
 

 

 

  
  

Info en kandidatuur: info@jobroad.be & 0477-63 02 88 

mailto:info@jobroad.be


 
 
 
 
 
 


