
 
 
 

 

  

  

Jobcoördinator fulltime (m/v/x) – regio Antwerpen & Vlaams-
Brabant 

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

begeleiding en activering van kansengroepen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

➢ Benieuwd wat onze projectwerking inhoudt? Neem een kijkje op www.jobroad.be 

 

Voor onze projecten die lopen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn we op 

zoek naar een pro-actieve en enthousiaste full-time job coordinator, die ons in alle facetten 

van onze projectwerking zal ondersteunen.  

➢ Benieuwd wat de job inhoudt? Lees hieronder meer.   

 

Functieomschrijving 

 

➢ Je bent een belangrijke schakel tussen enerzijds de doelgroep van kandidaten en 

anderzijds bedrijven, werkgeversorganisaties, uitzendorganisaties en intermediaire 

organisaties (VDAB, OCMW..) 

 

➢ Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatie van JobRoad-

matchmakingacties en/of jobfairs, die we zullen opzetten i.s.m. bedrijven, 

werkgeversorganisaties en uitzendbedrijven.  

 

➢ Via een proces van screenen, matchen en solliciteren bied je werkzoekenden uit de 

doelgroep de mogelijkheid op tewerkstelling.   

 

➢ Je gaat op zoek naar de juiste job voor hen via uitzendarbeid, werkplekleren of 

andere mogelijke tewerkstellingsvormen (bv. stage, …). Hierbij is het belangrijk dat 

je proactief contact opneemt met bedrijven en uitzendkantoren om onze projecten 

en/of kandidaten voor te stellen.  
 

 

http://www.jobroad.be/


 
 
 

 

➢ Je volgt jouw kandidaten op de voet: hoe ver staat hij/zij in het hele proces? Hoe ver 

staat zijn/haar dossier? Welke stappen dienen er gezet te worden om de zoektocht 

naar werk succesvol af te ronden? 

 

➢ Na de opstart van een kandidaat-werkzoekende blijf je contact houden en volg je 

op hoe de eerste maanden in hun nieuwe job verlopen. Je bezorgt dan telkens 

deze feedback aan de  betrokken jobcoaches van de kandidaten.   

 

➢ Je bent pas tevreden als jouw kandidaten de juiste job beet hebben en zich goed 

voelen in hun nieuwe situatie. Hoe meer mensen je kan helpen, hoe liever!  

 

➢ Je staat open voor de gevoeligheden en uitdagingen die gepaard gaan in het 

omgaan met kansengroepen in hun zoektocht naar werk.  

 

➢ Je begeleidt sollicitatiegesprekken bij de werkgevers en uitzendkantoren. Dit wil 

zeggen dat je niet elke dag op kantoor zit, maar regelmatig op de baan bent om 

screenings uit te voeren, sollicitaties te begeleiden en jobbeurzen te organiseren bij 

te wonen.  
 

➢ We hebben een kantoor in Mechelen, maar zijn werkzaam in de provincies 

Antwerpen en Vlaams-Brabant.   

 

Profiel 

❖ Je hebt een sterke affiniteit voor de doelgroep en rekrutering. 

❖ Je bent commercieel ingesteld. 

❖ Je hebt een geldig rijbewijs B. 

❖ Je zit er niet mee in om regelmatig op de baan te zijn. 

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

❖ Je bent organisatorisch sterk. 

❖ Je bent een teamspeler.  
 

Wat bieden wij?  

❖ Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met bedrijfswagen en tankkaart, laptop, gsm + 

abonnement en dag-en onkostenvergoedingen 

❖ De kans om je zinvol in te zetten en een impact te maken op de jobkans van 

personen die het moeilijker hebben  



 
 
 

 

❖ Contacten met een breed netwerk aan organisaties zoals bedrijven, 

werkgeversorganisaties, intermediaire organisaties (VDAB, OCMW en 

tenderpartners), uitzendorganisaties en lokale besturen 

❖ Een gevarieerde job waarbij je vaak op de baan bent en afwisselend takenpakket 

hebt.  

❖ Flexibele uren en mogelijkheid tot thuiswerk.  

 

Solliciteren?  

Stuur jouw kandidatuur door naar nathalie.galland@jobroad.be en wij nemen contact op 

met jou! 

 

 
 

mailto:nathalie.galland@jobroad.be

