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Het Sociaal Fonds van de Vastgoedsector, (SF 323) opgericht door paritair comité 323 financiert,
coördineert en organiseert, onder andere, de permanente vorming voor werkgevers en werknemers
in de vastgoedsector. Om onze bedrijven in heel Vlaanderen te informeren over de mogelijkheden
die wij bieden zijn we op zoek naar een voltijdse sectorconsulent(e) (voor onmiddellijke
indiensttreding).
De sectorconsulent is voor de bedrijven het gezicht en het aanspreekpunt van het Sociaal Fonds.
Hij/zij draagt in de eerste plaats de boodschap van het “levenslang leren” uit bij de Vlaamse
vastgoedkantoren.
Wat zijn jouw taken als sectorconsulent?
-

Je brengt het vormingsaanbod bij de werknemers en werkgevers met als belangrijkste
doelstelling de participatiegraad aan de vormingen te verhogen.
Je informeert bedrijven over de andere mogelijkheden die het Sociaal Fonds biedt.
Als goede luisteraar ontdek je tijdens jouw bezoeken aan de bedrijven nieuwe (opleidings-)
behoeften en brieft daarover jouw verantwoordelijken.
Heel Vlaanderen is jouw werkterrein. De administratieve opvolging van jouw acties gebeurt
vanuit de hoofdzetel te Gent.
Je zorgt zelf voor een efficiënte planning en opvolging van de bedrijfsbezoeken.
Je vertegenwoordigt verder ook nog de sector op evenementen en beurzen.
Je legt en onderhoudt contacten met andere sectoren om ervaringen uit te wisselen.
Je rapporteert aan de verantwoordelijke “dienstverlening” van het Sociaal Fonds.

Jouw profiel:
-

Je bent een netwerker met commerciële flair die vlot contacten kan leggen.
Je bent luisterbereid, communicatief en overtuigend.
Flexibiliteit is voor jou geen hol begrip, en frequente verplaatsingen vormen geen probleem.
Je bent een teamplayer die waar nodig autonoom kan werken.

-

Je kan vlot overweg met de standaard MS Office toepassingen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wij bieden:
-

Een afwisselende job waarin je een grote mate van zelfstandigheid krijgt.
Een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur.
Een marktconforme verloning met extra legale voordelen (groeps- en
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques).
Bedrijfswagen, laptop, gsm.
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