Vacature instroomconsulent
Kan jij echt goed luisteren? Hou je van netwerken en ben je sterk in administratie? Ga je altijd op
zoek naar de beste match? Dan ben jij de geknipte instroomconsulent voor Pro Natura.
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel
en Vilvoorde. We zorgen al meer dan 20 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd
nieuwe kansen jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en
bieden we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden.

Jouw uitdagingen










Je werft personen aan met verminderde kansen op de arbeidsmarkt
Je legt contacten met toeleiders uit het werkingsgebied
Je doet de intake en het onthaal van de nieuwe kansen medewerkers
Je ondersteunt de regiomanagers bij de begeleiding van de medewerkers
Je bemiddelt bij disfunctioneren
Je ondersteunt en zoekt externe hulp bij problematieken die het werkveld overschrijden
Je plant en voert de POP- en groeigesprekken uit
Je maakt de individuele begeleidings- en de opleidingsplannen
Je hebt structureel overleg met de omkadering op de werkvloer, interne opleider,….

Jouw troeven








Je hebt een opleiding genoten als professionele bachelor maatschappelijk assistent of
gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een grondige kennis van tewerkstellingsmaatregelen
Je hebt een grondige kennis MS office (Outlook, Word, Excel )
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je bent discreet en flexibel
Je bent verantwoordelijk, zelfstandig en een teamspeler
Je bent resultaatgericht, stressbestendig en klantvriendelijk

Onze troeven





Een deeltijds (19u) vervangingscontract in de regio Pamel
Wij bieden je een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen
Een hardwerkend en leuk team staat voor je klaar (en vice versa)
We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Jouw contactpersoon
Voor verdere inlichtingen en je motivatiebrief en CV
Tel : Ann Dyselinck 0498/24 78 08
Brief : Ann Dyselinck, Galgenstraat 60, 9900 Eeklo
e-mail : ann.dyselinck@pronatura.be

