
 

 

 

 

HR consultant (m/v) 

 

Situering Profiel 
 Mentor vzw versterkt de competenties van 

werkzoekenden en werknemers én ondersteunt 
werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam 
loopbaanbeleid, o.a. via HR adviesverlening. 

 De klanten van Mentor zijn hoofdzakelijk bedrijven uit 
de sociale economie, eveneens KMO’s die achter de 
filosofie van Inclusief Ondernemen staan en lokale 
besturen.  

 Binnen Mentor maak je deel uit van een klein team 
van consultants.  

 Wij werken hoofdzakelijk in West- en Oost-
Vlaanderen, standplaats is Kortrijk. 

 We nodigen je uit om een kijkje te nemen op onze 
website www.mentorvzw.be.  
 
 

 Master diploma in de humane wetenschappen of 
gelijkwaardig door ervaring. 

 Je kan enkele jaren consultancy-ervaring voorleggen. 
 Kennis en  affiniteit met de sector van de sociale 

economie is een pluspunt. 
 Je bent klantgericht, professioneel en commercieel. Je 

kan je inleven in de noden van onze klanten en met 
hen nauwe contacten aangaan en onderhouden.  

 Je bent zelfstandig, maar toch een teamplayer. Je bent 
communicatief en legt gemakkelijk contacten. Je kan je 
vlot uitdrukken en voor een groep spreken.    

 Prospectie en netwerking schrikken je niet af.  
 Je hebt aanleg voor organiseren en je bent flexibel.  
 Je hebt een vlotte pen voor het zelfstandig schrijven 

van offertes en bedrijfsadviezen.  
 Je kan vlot overweg met PC. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Taakinhoud Aanbod 
 Adviesopdrachten op vlak van duurzaam 

loopbaanbeleid: onthaalbeleid, POP, VTO, 
competentie- & talentmanagement, functionerings- en 
evaluatiecyclus, doorstroombegeleiding, coachend 
leiderschap,.… 

 Je volgt zelfstandig klantendossiers op (van 
vraagverkenning tot tevreden klant), je werkt binnen 
een team, je ondersteunt je collega’s en zoekt samen 
naar oplossingen.  

 Je geeft vormingen rond HR-topics. 
 Je bent bereid om mee te werken aan HR-projecten 

(soms ook in een Europese context).  
 

 Een gevarieerde en uitdagende job  binnen een 
bloeiende sector waarin de sociale en reguliere 
economie elkaar ontmoeten.  

 Je werkt binnen een dynamisch team van consultants. 
 Een fulltime of 4/5

de
  job met contract onbepaalde 

duur. 
 Verloning binnen het PC 329.010, waarbij relevante 

anciënniteit gevaloriseerd kan worden.  
 Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.  

 
 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 7 juni naar  

Mentor vzw, t.a.v. Piet Lareu, Algemeen Coördinator, Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk  

of per mail naar info@mentorvzw.be   

Selectiegesprekken: 14 en 15 juni 2016.  

Meer info? Bel Piet Lareu: 0473 86 26 94  

http://www.vzwmentor.be/
mailto:info@mentorvzw.be

