
 

 

coach/trajectbegeleider 
voor outplacement en loopbaancoaching  

 

Hura is een professionele partner in talentmanagement en outplacement voor organisaties uit de profit en non-profitsector. Of het nu 

gaat over het selecteren van talent, het ontwikkelen van talent, of de juiste tools uitwerken om talent op te sporen en te begeleiden, 

wij werken elke opdracht kwalitatief én snel af. 

Omdat we sterk groeien zijn we actief op zoek naar een professionele coach/trajectbegeleider. 

 

Ben jij de coach die werkzoekenden wil verder helpen in hun loopbaan? 
Is het voor jou belangrijk dat je kan werken in een fijn team waar je kan rekenen op professionele ondersteuning door ervaren 

collega’s? 
 

Als dit je boeit willen we je graag ontmoeten! 

 

Je opdracht 

✓ Als dynamische coach begeleid en ondersteun je werknemers of werkzoekenden in hun traject naar een 

nieuwe loopbaanstap. Je bent hoofdzakelijk actief in de regio Kempen en aanvullend inzetbaar in Limburg. 

✓ Je maakt je coachees bewust van hun talenten en stimuleert hen om deze volop in te zetten. 

✓ Je gaat actief mee op zoek naar mogelijkheden in de arbeidsmarkt en het is voor jou een uitdaging om 

belemmeringen weg te werken of om te buigen. 

 

Hoe pak je dit concreet aan 

✓ Je ondersteunt deelnemers tijdens hun outplacementtraject d.m.v. individuele coaching, groepscoaching en 

themasessies. 

✓ Je ondersteunt zowel op mentaal (vb ontslagverwerking, tijdens sollicitatieproces) als op praktisch vlak (vb 

opmaken sollicitatiedocumenten) je deelnemers tijdens het traject. 

✓ Je zorgt ervoor dat het klantendossier (oa VDAB) steeds up to date is. 

✓ Naast outplacement ben je ook inzetbaar in andere domeinen zoals loopbaanbegeleiding. 

 

Wat mag je deelnemer van je verwachten 

✓ Dat jij als coach mee het verschil maakt door wat je aanbiedt als kennisdrager, gids, stimulator, klankbord, 

luisterend oor … en dit alles in een gemoedelijke sfeer. 

 

Je profiel 

✓ Je hebt reeds 2 jaar ervaring in het begeleiden van werkzoekenden en/of werknemers in hun loopbaan 

(oriëntering, loopbaanondersteuning, trajectbegeleiding, selectie,…). 

✓ Opleiding in HR en kennis van de sociale kaart zijn pluspunten.  

✓ Je bent goed op de hoogte van de mogelijkheden en knelpunten van onze arbeidsmarkt. 

✓ Je kent belangrijke spelers en organisaties, type functies. 

✓ Je bent communicatief sterk en stelt je toegankelijk op. 

✓ Dankzij je coachende vaardigheden beteken je een echte meerwaarde voor de mensen.  

✓ Je bent een dynamische persoon en stelt je flexibel op naar werktijden en verplaatsingen in de regio. 

 

Ons aanbod 

✓ Je komt terecht in een hecht team waarin veel expertise aanwezig is.   

✓ Een functie waarbij je echt een meerwaarde kunt betekenen voor anderen. 

✓ Ruimte voor autonomie en eigen inbreng. 

✓ Wij bieden een contract van onbepaalde duur, een salarispakket overeenkomstig met je ervaring en 

competenties. Verder ook een bedrijfswagen en diverse extralegale voordelen zoals groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding en diverse werkingsmiddelen.   

 

Interesse? 

Wil jij graag deel uitmaken van ons team? Dan kijken we uit naar jouw reactie!  

Solliciteren kan door je cv én motivatiebrief via mail door te sturen t.a.v. Johan Maes via johan@hura.be.  

Je reactie wordt vertrouwelijk behandeld.   
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