SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Projectcoördinator intern
Bedrijfsnaam: VAB nv
Uiterste sollicitatiedatum: 31/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

X

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

1

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor meer dan 400.000 leden (particulieren en bedrijven)
zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor
jouw ideeën en hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Je maakt deel uit van een dynamische en sterk
groeiende organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben pakken energie en dat
werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!
Wij zijn op zoek naar een Project Coördinator voor de afdeling Training en Consult (T&C) van VAB. De afdeling fungeert
als opleidingscentrum en staat in voor technische trainingen en helpdesk- en consulting activiteiten bij zowel externe als
interne partners.

•
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor het ontwikkelen van training- en consulting projecten op maat van de klant. Je bent
verantwoordelijk voor de resource planning, de rentabiliteit en borging van de kwaliteit. Deze projecten kunnen
divers van aard zijn, bv. mystery shopping, training, audits, diagnose-activiteiten.
Je hebt de verantwoordelijkheid over de technische helpdesk voor de VAB bijstandsverleners en
wegenwachters, het VAB Diagnosecentrum dat betrouwbaar advies verstrekt aan kopers en verkopers van
tweedehandswagens, en de jaarlijkse technische opleidingen van de wegenwacht.
Je stuurt en motiveert een team van technische specialisten die zowel intern als bij de klant ingezet worden.
Je ontwikkelt verder het concept van onze VAB Academy, dat jonge technische talenten de kans geeft om zich
te ontwikkelen in diverse interne en externe opdrachten.
Je werkt nauw samen met je commerciële collega om vlot in te spelen op snel veranderende behoeftes in de
automotive markt.
Je volgt de autotechnologische evoluties op de voet en onderhoudt je goede contacten met verschillende
spelers (constructeurs, distributeurs, freelancers,).
Je rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke T&C.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een goed netwerk binnen de markt van autotechnische spelers en houdt ervan te netwerken.
Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in het aansturen en motiveren van een team.
Je hebt een goede affiniteit met autotechniek. Een bachelor autotechnologie is een pluspunt.
Je hebt een gestructureerde projectmatige aanpak.
Je hebt een uitgesproken focus op kwaliteit en betrouwbaarheid.
Jouw grondige kennis van MS Office (Excel, MS Word,...) stelt je in staat om kwaliteitsvolle documentatie te
maken (rapportering, evaluaties, presentaties,…).
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Bijkomende talen zijn uiteraard een pluspunt.

Aanbod
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar teamwerk en initiatief nemen primordiaal zijn.
Een opleiding bij VAB bij aanvang en verdere training tijdens de werkperiode.
Je ontvangt een marktconform loon aangevuld met een wagen en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques,
een groepsverzekering en KBC en VAB personeelsvoordelen.
Je ontvangt een vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer.
De toffe collega’s krijg je er bovenop!

Interesse? Solliciteer dan online via onderstaande link.
https://jobs.vab.be/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=600&l=DUTCH

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

2

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

3

