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Maak jij de combinatie cijfers/mensen ? 
Mentor profileert zich als professionele dienst verlener 
voor mensgerichte ondernemingen in West- en Oost-
Vlaanderen.  Word jij onze drijvende kracht in het onder-
steunen van onze klanten bij het financieel optima liseren 
van hun activiteiten ?  
Sociaal ondernemerschap en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen zijn termen die meer en meer 
in de actualiteit voorkomen, en die verwijzen naar 
een bedrijfsvoering die vertrekt vanuit de talenten van 
mensen.   In hun dagelijkse bedrijfsvoering houden zij 
rekening met het evenwicht tussen mens, milieu en 
maatschappij.  Langer en aangepast werken zijn o.a. 
thema’s die hen bezighouden.  
Mensgerichte ondernemingen kenmerken zich vaak 
door hun inzet van werknemers die het soms moeilijk 
hebben om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt.   
Deze ondernemingen kampen daardoor met een pro-
ductiviteitsverlies die ondervangen wordt via subsidies.  
Onze klanten zijn dienstenchequebedrijven, kringloop-
winkels, maatwerkbedrijven (Beschutte en Sociale 
Werkplaatsen), lokale diensten economie, en KMO’s. 

Onze eigen aanpak

De aanpak van Mentor is direct, concreet en op maat.  
Gestoeld weliswaar op een theoretische knowhow en 
vanuit een didactisch en professioneel kader, kiezen we 
niettemin expliciet voor een concrete aanpak waarmee 
de werkgever direct aan de slag kan op de werkvloer.  
Klantgerichtheid en –tevredenheid staat bovenaan de 
prioriteitenladder waardoor we de gepaste tijd nemen 
om een praktijkgerichte oplossing te bieden aan de 
klant.
Een bijzondere troef van Mentor als bedrijf is dat wij 
zowel ervaring hebben in het begeleiden van zoge-
naamde ‘doelgroepwerknemers’ (via Mentor, afdeling 
coach) als in het ondersteunen van de ‘werkgevers’ 
die deze mensen tewerkstellen (via Mentor, afdeling 
consult).   Mentor is een zelfstandig en privaatrechtelijk 
bedrijf dat vzw als juridische vorm heeft. 

Mentor is actief op vlak van HR, financiën, organisatie-
ontwikkeling en kwaliteit. Samen met acht dynamische 
medewerkers vorm je het team ‘Mentor consult’ die 
werk maakt van het efficiënt uitvoeren van adviesop-
drachten bij klanten.

Consultant bij Mentor

Na een ingroeiperiode bouw je mee aan de verdere 
groei van Mentor consult als adviesbureau voor mens-
gerichte ondernemingen in Vlaanderen.  Binnen Mentor 
word je de ruimte geboden om klantenopdrachten op 
een zelfstandige en op een eigen manier te voltooien. 

Goesting ?

Heb je goesting om voor mensgerichte onder-
nemingen te werken?  Beschik je bij voorkeur over 
een master diploma in een economische richting (TEW, 
Handels ingenieur, …)  en heb je reeds enkele jaren 
werkervaring?  Heb je een open geest en een brede 
maatschappelijke interesse?  Ben je communicatief, 
sociaal intelligent en analytisch?  Heb je een vlotte pen, 
flexibel en gericht op samenwerken?  Ben je bereid om 
je kennis te delen met collega’s en ook in een bredere 
context bijvoorbeeld n.a.v. nationale of internationale 
partner schappen? 

Dan willen we jou graag ontmoeten. 

Mail tot uiterlijk woensdag 15 augustus 2012 je motiva-
tiebrief en cv naar l.buyse@mentorvzw.be . Voor meer 
info kan je terecht bij Tim Vandewalle op 056 23 72 80 
of 0472 66 43 05 of www.mentorvzw.be .
Tot binnenkort,
Ine, Ward, Greet, Wendy, Mieke, Luc, Frank en Tim.
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• Assessment beroep�soriëntering
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Financial consultant (m/v)
m/v - contract onbepaalde duur - voltijds

Situering

• Mentor vzw is een bedrijf voor opleiding, begeleiding, oriën-
tering van werkzoekenden/werknemers en advies aan werk-
gevers die hen tewerkstellen. 

• De afdeling Mentor consult is een erkend adviesbureau en 
ondersteunt organisaties en bedrijven in hun groei naar profes-
sionaliteit en wenst een Financial consultant aan te werven.

• De klanten van Mentor consult zijn hoofdzakelijk sociale onder-
nemingen, eveneens lokale besturen en reguliere bedrijven 
(KMO’s) die zich scharen achter de filosofie van het Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen. 

• Binnen Mentor consult maak je deel uit van een klein team van 
consultants en ben je mee verantwoordelijk voor de verdere 
uitbouw en ontwikkeling van het adviesbureau. 

Taakinhoud

• Adviesopdrachten op vlak van financieel management: bv. 
haalbaarheidsstudies, opmaak business plan met financieel 
plan, implementeren kostprijsberekening¬systeem, opmaak 
kredietdossier, ondersteuning investeringsbeslissingen, …

• Financial coaching:  uitvoeren van swot-analyses op organisa-
torisch en financieel vlak bij de klanten met concrete aanbeve-
lingen. 

• Subsidy coaching: advies geven rond subsidie-opportuni-
teiten, uitschrijven subsidiedossiers,…

• Je geeft kortlopende vormingen rond financiële topics en 
subsidie mogelijkheden (Mentor academy).

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

• Je neemt deel aan tijdelijke projecten (bv. ESF, Interreg) en je 
brengt je expertise in.

Profiel

• Master diploma in een economische richting of gelijkwaardig 
door ervaring.

• Kunnen lezen en interpreteren van jaarrekeningen en goede 
kennis van kostprijsanalyse is een vereiste. 

• Kennis en affiniteit met de sector van de sociale economie is 
een pluspunt.

• Je kan enkele jaren consultancy-ervaring voorleggen. 
• Spreken voor een groep schrikt je niet af. 
• Je bent klantgericht, professioneel, commercieel  én sociaal 

ingesteld om je in te leven in de noden van onze klanten en met 
hen nauwe contacten aan te gaan en te onderhouden. 

• Je bent zelfstandig, maar toch een teamplayer. Je bent com-
municatief, je legt gemakkelijk contacten en kan je vlot uit-
drukken. 

• Je beschikt over de nodige maturiteit om zelfstandig prioritei-
ten te leggen en beslissingen te nemen. 

• Je hebt aanleg voor organiseren en je bent flexibel. 
• Je hebt een vlotte pen voor het zelfstandig schrijven van 

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

Aanbod 

• Een gevarieerde en uitdagende job  binnen een bloeiende sec-
tor waarin de sociale en reguliere economie elkaar ontmoeten. 

• Je werkt binnen een jong en dynamisch team van consultants 
en je krijgt de mogelijkheid tot perma¬nente bijscholing en ont-
wikkeling. 

• Een fulltime job met contract onbepaalde duur. 
• Verloning binnen het PC 329.010, waarbij relevante anciën-

niteit gevaloriseerd kan worden. 
• Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 

Interesse ?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar Mentor consult tegen ten laatste woensdag 15 augustus 2012, t.a.v. Luc Buyse,  
Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk of mail naar l.buyse@mentorvzw.be.  Meer info? Bel 056/23.72.80


