
 

 

LOGOS zoekt een gemotiveerde sectorconsulent(e) (man/vrouw)  

om het team te versterken 

 

LOGOS is het vormingsfonds van de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 

(Paritair Comité 226). LOGOS organiseert opleidingen voor de sector (gratis aanbod en subsidiëring van 

ondernemingsopleidingen). Daarnaast geeft LOGOS met 3 sectorconsulenten uitvoering aan het sectorconvenant met 

de Vlaamse regering.(http://www.logosinform.be/sites/default/files/documents/2018-

2019%20sectorconvenant%20def.pdf) 

 

Wil jij meewerken aan deze prioriteiten? 

- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 

o Beurzen en events om de sector (bedrijven, functies, …) in beeld te brengen voor leerlingen  

o Ondersteuning aan scholen m.b.t. educatief materiaal, het logistiek leerspel TLT international, 

leerkrachtendagen, stageplaatsen, … 

o Uitbouw duaal leren en nieuwe studierichtingen  

- Competentiebeleid 

o Bedrijfscontacten en -bezoeken om werkgevers te sensibiliseren rond en te ondersteunen in hun HR-

beleid (tewerkstellingsmaatregelen, onthaalbeleid, levenslang leren, werkbaar werk, …)  

- Diversiteit en Evenredige Arbeidsdeelname (EAD) 

o Infosessies aan werkzoekenden en trajectbegeleiders om de sector voor te stellen  

o Opleidingstrajecten voor werkzoekenden organiseren i.s.m. VDAB (infosessies, uurrooster, contacten 

met lesgevers, opvolging stage, …) 

o Matching van verschillende doelgroepen met de gevraagde competenties van onze werkgevers 

- Samenwerking met partners 

o Vergaderingen en werkgroepen (Departement Werk, Deptmt. Onderwijs, andere sectorfondsen, …) 

waarin je de sector vertegenwoordigt  

 

Deze prioriteiten vereisen een rapportage over de bereikte resultaten en beleidsadviezen naar de Vlaamse Overheid. 

Alle acties vragen jouw creatieve input voor communicatie naar de verschillende doelgroepen. 

 

Herken jij jouw sterktes hierin? 

- Je neemt graag initiatief en legt creativiteit aan de dag om de visie vanuit de sector te vertalen in projecten op 

korte en lange termijn. 

- Je beschikt over een bachelor diploma. 

- Je werkt doelgericht, zelfstandig en in team. 

- Je hebt een passie voor de sector van de internationale handel en/of je bent bereid om je vlug in te werken. 

- Je bent communicatief en klantvriendelijk.  

- Je bouwt duurzame partnerschappen uit en werkt daarbij diplomatisch. 

- Je zet projecten op en volgt ze van A tot Z op. 

- Je beheerst het Nederlands mondeling zeer goed en je hebt een vlotte pen (mailings, Linkedin, …). 

- Je kan vlot overweg met MS Office ; ervaring met CRM is een pluspunt. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs type B (de acties vinden plaats in gans Vlaanderen) 

  

Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale 

Handel, het Vervoer en de Logistiek  
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Wat bieden wij jou? 

- LOGOS biedt een afwisselende job waar ruimte is voor initiatief. 

- Je speelt een belangrijke rol in een klein team dat rekent op jouw passie en inzet. 

- Er is een open, informele werksfeer tussen gemotiveerde collega’s. 

- We voorzien een competitief salarispakket inclusief extralegale voordelen (groepsverzekering, 

maaltijdcheques) 

- Poolwagen ter beschikking voor het team van sectorconsulenten. 

- Voltijds (80% bespreekbaar) 

- Plaats tewerkstelling:  Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen. De acties vinden plaats in gans Vlaanderen. 

 

 

Interesse? 

Solliciteren op deze vacature kan via https://jobs.cepa.be 

- Voor meer informatie kan je terecht bij Greet Adriaenssen, opleidingscoördinator, via 

greet.adriaenssen@logosinform.be  

- De sollicitatieprocedure bestaat in de eerste ronde uit een gesprek en in de tweede ronde uit een opdracht + 

2de gesprek. 
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