
 

 

Freelance coach outplacement 

2 tot 3 dagen per week   
regio Limburg 

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. 

We bouwen aan lange termijn relaties met onze klanten zodat we hun medewerkers, cultuur en specifieke context zeer goed leren 

kennen en begrijpen. Wederzijds vertrouwen en respect staan hierin centraal. 

Omdat we sterk groeien zijn we actief op zoek naar een professionele coach voor outplacement. 

 

Je opdracht 

✓ Je voert hoofdzakelijk outplacementopdrachten uit waarbij je intensief werkzoekenden met uiteenlopende 

profielen begeleidt. 

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

themasessies. 

✓ Je gaat samen met de deelnemers op zoek naar hun sterktes en verwachtingen, en ondersteunt hen in het 

formuleren van een jobdoelwit. Vanuit je kennis en expertise geef je hen inzichten mee.  

✓ Je ondersteunt deelnemers in het volledig sollicitatieproces (opmaak sollicitatiedocumenten t.e.m. 

sollicitatiegesprekken). 

✓ Je bent als eerste aanspreekpunt hun steun en klankbord. 

✓ Je legt en onderhoudt contacten met tal van externe organisaties. 

✓ Je gaat nauwkeurig om met administratie en rapportering, volgend vanuit de begeleidingen.  

 

Je profiel 

✓ Je hebt reeds ervaring in outplacement, oriëntering en/of loopbaanondersteuning. 

✓ Je hebt een HR-achtergrond.  

✓ Je bent goed op de hoogte van de mogelijkheden en knelpunten van onze arbeidsmarkt, kent belangrijke 

spelers en organisaties, type functies, … En dit bij voorkeur in de regio Limburg. 

✓ Dankzij je ervaring met bedrijven, heb je inzicht in de verschillende type organisaties, werking, sectoren en 

culturen.  

✓ Je hebt een goede kennis van sollicitatiekanalen, sollicitatieprocedures, tewerkstellingsmaatregelen, …  

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

ondersteun je graag anderen en kan je je inleven in andere zienswijzen, beleving, gevoelens, standpunten, …  

✓ Je bent communicatief sterk en stelt je toegankelijk op.  

✓ Je werkt zeer accuraat en ordelijk, zodat ook alle administratie en rapportering correct verloopt.  

✓ Je slaagt erin om je werk zelfstandig te plannen en kan vlot om met snel wijzigende omstandigheden. 

✓ Je stelt je flexibel op naar werktijden en verplaatsingen. 

✓ Je hebt ruimte om 2 tot 3 dagen per week actief te zijn in outplacementtrajecten. 

 
Ons aanbod 

✓ Je komt terecht in een hecht team waarin veel expertise aanwezig is. Je kan daarbij rekenen op een klankbord en 

ondersteuning van ervaren HR professionals.   

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

✓ Ruimte voor autonomie en eigen inbreng. 

  

 

Interesse? 

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

Solliciteren kan door je cv én motivatiebrief te mailen naar johan@hura.be 

 

 


