Q-bus zoekt Projectmedewerker Duurzaam Loopbaanbeleid
(tijdelijke opdracht)
Wie zijn wij?
Als coöperatief boekhoudkantoor wil Q-bus alle bedrijven, organisaties en zelfstandigen die Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, d.w.z. oog hebben voor People, Planet en Profit, op boekhoudkundig en fiscaal vlak
deskundig begeleiden.
Help jij mee aan het uitwerken van een project rond Duurzaam Loopbaanbeleid en het opzetten van een
HRM-structuur in een werkerscoöperatie ?
In het kader van een ESF-dossier werken wij in het komende anderhalf jaar aan een HRM-structuur op onze
maat. Een duurzaam loopbaanbeleid, dat winst oplevert voor onze organisatie, medewerkers én maatschappij.
Alle medewerkers worden betrokken in dit proces. De deelthema’s zijn breed maar wel specifiek aan onze
werking: werving, interne coaching, onze werkorganisatie en jobmodel, motiverend loopbaantraject, talent- en
competentiemanagement,..
Jouw takenpakket
- je werkt mee aan een 18 maanden durend Europees project, dat als doelstelling heeft om duurzaam
loopbaanbeleid te introduceren in ons coöperatief boekhoudkantoor met 17 medewerkers en 2 vestigingen
(Berchem en Gent)
- Je werkt nauw samen met de projectverantwoordelijke, de externe HRM-consultant en de coördinator.
- je bent de stuwende kracht achter het project. Je waakt erover dat de deadlines worden gehaald en dat alle
interne afspraken worden nagekomen. Je zorgt voor de verslaggeving in het subsidiedossier en alle interne
communicatie. Je begeleidt werkgroepen en interactieve momenten ivm HRM-skills.
Jouw profiel en competenties
- je genoot minstens een opleiding op bachelorniveau of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt relevante ervaring in verslagen maken en opvolging van projecten.
- Je bent communicatief heel sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Het begeleiden van een vergadering of
workshop schrikt je niet af.
- je bent dynamisch en neemt graag initiatief, met aandacht voor waar er nood aan is en waar je kan
ondersteuning bieden.
- Je bent nauwgezet in het opvolgen en nakomen van afspraken.
- Je hebt affiniteit met thema’s als duurzaam HRM en coöperatief werken . Projectmatige ervaring rond één
van deze thema’s is een pluspunt. Je hebt interesse in onze werking van boekhoudkantoor en onze klanten
(non-profit, MVO,..)
- Je bent proactief en gaat oplossingsgericht en pragmatisch te werk.
- Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.
- Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen.
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- Je hebt geen probleem met flexibele uren en bent bereid tot occasionele verplaatsingen naar ons kantoor in
Antwerpen
- Je hebt ‘goesting’ om van dit project een succes te maken.

Ons aanbod
- Haltijdse betrekking (19 u), indiensttreding zo snel mogelijk. Contract loopt tot eind oktober 2019.
- Loon is afhankelijk van relevante ervaring. Wij bieden gratis woonwerkvervoer (NMBS), fietsvergoeding en
flexibele werkuren.
- Je maakt deel uit van een enthousiast coöperatief team, waar weinig hiërarchie bestaat, maar waar
beslissingen zoveel mogelijk collegiaal worden genomen.
- standplaats is Gent
- Je krijgt de kans je te verdiepen in duurzaam HRM en coöperatief werken.
Praktisch
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Brenda Lannoey op het nummer 0261/31034.
Interesse? Stuur ons je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV uiterlijk tegen 5 juni 2018.
Sollicitatieadres: Boekhoudkantoor Q-bus cvba, t.a.v. Brenda Lannoey, Blekersdijk 14/201 – 9000 Gent of per
mail brenda.lannoey@q-bus.be
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