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uw toekomst bewerken

Coach / projectleider

mentorvzw.be

Interesse
Dien uw sollicitatiebrief en CV in via de website
www.mentorvzw.be .
We zoeken iemand die zo snel mogelijk in dienst kan
treden en sluiten daarom uiterlijk 12 maart 2018 een
eerste keer af.
Indien u daarna nog wenst te solliciteren, kan dit, maar
deze kandidaturen zullen pas in een eventuele 2de
ronde bekeken worden. Na invulling van de functie
wordt de vacature verwijderd.
Wenst u meer informatie over deze vacature? Contacteer Veerle Decoo (coördinator) via 0473 86 27 91.
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