
 
 

Vacature loopbaanadviseur door heel Nederland… 
 

Wil jij ons team versterken met jouw uitzonderlijke kwaliteiten? Solliciteer dan direct als 
loopbaanadviseur als ZP-er. Ons team van loopbaanadviseurs maakt een snelle groei door en moet 
dringend versterkt worden met echte pro’s in loopbaan-advisering. 

Wie zoeken wij? 

Flex Advieshuis B.V. zoekt enthousiaste mensgerichte loopbaanadviseurs. De zzp-formule van Flex 
Advieshuis B.V. biedt het persoonlijke en zelfstandige van ondernemer zijn en de voordelen van een 
professionele organisatie. De kwaliteit en professionaliteit van Flex Advieshuis B.V. combineer je met 
je betrokkenheid en persoonlijke aandacht als lokale loopbaancoach. 

De Loopbaanadviseur inventariseert in gesprekken met de cliënt hun mogelijkheden. Wanneer hij/zij 
in kaart heeft gebracht wat de cliënt kan en wil, koppelt de loonbaanadviseur deze informatie aan 
opleidings- en functiemogelijkheden. Hij/zij stelt samen met de cliënt een persoonlijk actie- en 
ontwikkelingsplan op, welke moet leiden naar een functie die bij de wensen van de cliënt pas. Hij/zij 
bewaakt hierbij de opvolging om tot de best mogelijke carrièrekansen voor de client te komen, 
bovendien heeft Flex Advieshuis B.V. een trainersplatform opgetuigd voor het bedrijfsleven. Wij 
zoeken loopbaanadviseurs die groepstrainingen willen geven.  

Spreekt je dit aan en ben jij: 

• Ondernemend 
• Commercieel 
• Communicatief vaardig in woord en geschrift op hbo-niveau 
• Computervaardig 
• Sensitief/ Empathisch 
• Luistervaardig 
• Resultaatgericht 
• Sterk, planmatig en organisatorisch onderlegd 
• Computervaardig 
• Nederlandse taal in woord en geschrift 

Functie-eisen: 

• HBO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar ervaring in 
coaching/training/begeleiding 

• Kennis van en/of ervaring met coaching- en testmethodieken 
• Didactische vaardigheden 
• Ervaring met het geven van voorlichting, presentaties, workshops en/of trainingen 
• Kennis van en/of ervaring met arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding, outplacement 

(1e en 2e spoors) of Job coaching 
• NOLOC gecertificeerd Register Loopbaan Professional 

Scholing:  

Een afgeronde mensgerichte hbo-opleiding 



 
 
Over de werkgever: 

Flex Advieshuis B.V. heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van werkzoekenden op weg naar een 
geschikte baan. Dit doen wij door middel van individuele maatwerk trajecten, of in groepsverband 
d.m.v. verschillende workshops. Wij voeren onze diensten uit, in tegenstelling tot veel andere 
loopbaanprofessionals, vanuit het oogpunt van een recruiter. Door onze jarenlange ervaring in de 
uitzendbranche weet Flex Advieshuis B.V. als geen ander waarop gelet wordt tijdens sollicitaties en 
kan daarmee helpen succesvoller te solliciteren. 

Uren per week: 20 - 40 

Contractomschrijving: in overleg 

Spreekt je dit allemaal aan, neem dan snel contact met ons: 

Tel: 026-7854553 of per mail: info@flexadvieshuis.nl 
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