
SECTORCONSULENT  
BEGRAFENISSECTOR

 ONZE VERWACHTINGEN
• U werkt actief mee aan een competentiebeleid voor de werknemers in de sector.
• U bouwt contacten op met de ondernemingen uit de sector en verspreidt de bood-

schappen uitgewerkt binnen het sectorconvenant.
• U promoot levenslang leren, competentiegericht werken en diversiteit bij de bedrijven 

van de begrafenissector.
• U bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante opleidingspartners.
• U zorgt voor een aangepast opleidingsaanbod en waakt over de kwaliteit.
• U moedigt werknemers aan voor het volgen van opleidingen.
• U adviseert en begeleidt bedrijven bij hun opleidingsactiviteiten.
• U werkt mee aan een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt.
• U initieert acties ter bevordering van de instroom van gemotiveerde werknemers.
• U verzamelt gegevens over de sector en u weet hier een juiste analyse van te maken.

 UW PROFIEL
• U heeft minimaal een bachelor diploma,  

bij voorkeur in een sociale of pedagogische richting.
• Ervaring met het uitwerken van een competentiebeleid en/of ervaring in een  

gelijkaardige functie vormen een pluspunt.
• U bent leergierig.
• U bent communicatief, contactvaardig en beschikt over een sterke overtuigingskracht.
• U houd van zelfstandigheid, werkt georganiseerd, projectmatig en klantgericht.
• U bent loyaal, betrouwbaar, discreet en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• U beschikt over relevante kennis van de arbeidsmarkt en hebt affiniteit met de sector.
• U heeft een goed zicht op de aanbieders van opleidingen.
• U beheerst de Nederlandse taal volledig maar kan je ook in het Frans goed uitdrukken.
• U kan vlot werken met MS-Office en bent een krak in draaitabellen.
• U beschikt over een rijbewijs B en een wagen.

 ONS AANBOD
• Een uitdagende en afwisselende voltijdse functie.
• Een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing.
• Een informele en open werksfeer met gedreven collega’s.
• Een marktconform loonpakket met extralegale voordelen.
• De mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen.

U werkt vanuit 
onze kantoren in 

Brussel maar u 
bent regelmatig 

onderweg om de 
bedrijven uit de 

sector te  
informeren en  

de verschillende 
acties uit het  

sectorconvenant 
uit te voeren.

VACATURE

STUUR JE CV NAAR JOHAN.VANBOSCH@SECTORS.BE  •  MEER INFO WWW.FONDS320.BE
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NU !


