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Maks vzw zoekt voor snelle indienstreding  
 

Een jobhunter -voltijds (Gescostatuut) 
Taakomschrijving: 
 
1. Netwerk uitbouwen met bedrijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als hoofddoel het 

plaatsen van werkzoekenden die in begeleiding zijn bij Maks werk of eigen 
doelgroepmedewerkers  

- Een adressenbestand en contactennetwerk opbouwen met bedrijven  van de sectoren 
waarop we targetten (ICT, Horeca, onthaal, kinderzorg, logistiek, sociale economie 

- Werkgevers informeren  over tewerkstellingsmaatregelen die werkgevers kunnen 
gebruiken om werkzoekenden een plaats te geven in hun bedrijf  

- Contact opname met koepels van bedrijven die CSR hoog in het vaandel dragen in 
contact te brengen met Maks vzw en een vetrouwensband op te zetten 

- Vrijwilligerswerk aanbieden aan deze bedrijven met als doel een brug tussen 
werkzoekenden en bedrijven te slaan  

 
2. Het verzamelen van de profielen van plaatsbare werkzoekenden binnen Maks vzw  (via 
consulenten Maks werk en trajectbegeleider Maks ) 

- Werkzoekenden ontmoeten in simulatie solliciattiegesprek 
- Het afnemen, interpreteren en bespreken van tests of assessments  
- Het zoeken van de gepaste job voor deze persoon  
- Plaatsen van kandidaten binnen een nieuwe werkomgeving en nazorg bieden 

Profiel 
 
Een master-bachelor die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en in aanmerking komt voor   

een job als gesco ( 6 maand werkzoekend , 1 dag werkzoekend als + 40 jaa 

Tweetalig en Brusselkenner 
Ondernemend en goed zelfstandig kunnen werken 
Goede netwerken en verkoper 
Inzicht in functioneren bedrijven en HRM 
Commercieel en zakelijk ingesteld; 
Samenwerken en kunnen enthousiasmeren; 
Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid, klantgerichtheid; 
Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken 

Onze kantoren liggen in de buurt van het zuidstation en zijn vlot bereikbaar.  

Barema: B1C volgens paritair comité 329.01  

Solliciteren voor 5/09 bij Veronique De Leener, directie Maks vzw veronique@maksvzw.org met CV 
en motivatiebrief.  

 


