I-Diverso is een HR dienstverlener die focust op inclusief
ondernemen en werkt in opdracht van bedrijven en organisaties.
I-Diverso
heeft
een
nauwe
band
met
WEB.
Als
werkervaringsbedrijf richt vzw WEB zich al meer dan 25 jaar op de
inschakeling en coaching van kwetsbare doelgroepen op de
arbeidsmarkt.
Vanuit deze missie ondersteunt I-Diverso bedrijven en organisaties
bij de inschakeling van deze kwetsbare groepen dmv HR
dienstverlening, opleiding en coaching . Hiernaast zijn we ook
actief op het vlak van erkennen van verworven competenties (EVC
en Ervaringsbewijs). Meer info via www.I-Diverso.be.

WIJ ZOEKEN EEN

HR-bedrijfscoach (4/5

de

of voltijdse overeenkomst onbepaalde duur)

Uw taken

Uw profiel

 U staat in voor job- en taalcoaching op de
werkvloer in bedrijven en organisaties.

 Bachelor in de menswetenschappen of
gelijkwaardig door ervaring;

 U prospecteert en zoekt naar creatieve
oplossingen en weet deze af te stemmen op de
behoefte van de klant;

 U werkt sterk klant- en resultaatsgericht;

 U ondersteunt en adviseert op een pragmatische
manier bedrijven en organisaties die de stap
willen zetten naar inclusief ondernemen;

 U beschikt over coachingsvaardigheden,
communicatieve en didactische vaardigheden;

 U begeleidt en ondersteunt hen bij de invoering
van HR – processen die hiertoe bijdragen;
 U staat mee in voor de ontwikkeling van HRinstrumenten, specifiek op maat van
kortgeschoolde werknemers;

 U beschikt over een commerciële flair;

 U bent organisatorisch sterk en administratief
stipt;
 U bezit praktische kennis van de officepakketten;
 U beschikt over een eigen wagen;
 Relevante ervaring in HR is een meerwaarde.

 U werkt in team en rapporteert aan de
verantwoordelijke.

Wij bieden
 Een 4/5

de

of voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 Een gevarieerde job binnen een gemotiveerd team met de nodige ruimte om, binnen de algemene doelstellingen,
uw functie op een persoonlijke manier in te vullen.

Contact
Schriftelijk, mét CV, tot 14 december 2018: vzw WEB, Steenweg Op Tielen 70, 2300 Turnhout (jessyb@webwerkt.be).

WEB vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers.
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie,
handicap of nationaliteit…

