
 

 

 

Adviseur Opleidingen (m/v/x) 

Comeos zoekt een enthousiaste adviseur opleidingen (m/v/x).  

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan de 
consument of aan de bedrijven, zowel in winkels als online. Wij zijn actief in achttien 
sectoren en behartigen de belangen van kleine en grote handelszaken, restaurantketens 
en cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 400.000 
mensen tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, 
dagelijks in contact met miljoenen mensen. 

Over de functie 

De retail is in volle verandering en heeft nood aan nieuwe competenties. Opleiding is dus 
cruciaal. Als adviseur opleidingen leren vervoeg je het People team van Comeos dat instaat 
voor alle uitdagingen op het vlak van mens en werk. 
 
Je bent de spilfiguur voor onze leden voor alles wat met opleiding te maken heeft.  

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor alles wat opleidingen betreft. 
 Je brengt de noden in kaart en werkt een globaal opleidingsplan uit. 
 Je onderzoekt en analyseert de arbeidsmarkt, je kent het opleidingsaanbod en bezorgt de 

verschillende partijen de nodige informatie. 
 Je verzorgt de administratieve en organisatorische opvolging. 
 Je bouwt een netwerk en je organiseert netwerkmomenten, seminars en workshops over 

opleiding. 

Het profiel dat we zoeken 

 Je bent zeer communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) en hebt een groot hart voor 
de retail. 

 Je hebt al een relevante werkervaring van een paar jaar achter de rug. 
 Je werkt klantgericht en kan vlot samenwerken. 
 Je bent een sterke planner en administratief onderlegd in het behandelen van dossiers. 
 Je verdiepen in regelgeving (o.a. sociale wetgeving) en deze helder overbrengen aan 

anderen boeit je. 
 Je bent flexibel in de brede zin van het woord (werkuren, takenpakket, mobiliteit, …). 
 Minimum masterniveau in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. 
 Zeer goede kennis van Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling. 
 Goede kennis MS office en vlot met diverse IT-applicaties. 
 Uiteraard heb je een groot geloof in alles wat met opleiding heeft te maken en wil je 

anderen daartoe inspireren. 

Wij bieden 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 



 

 

 

- Een boeiende en uitdagende functie binnen een dynamisch team. 
- Een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen en een fijne vakantieregeling. 
- De mogelijkheid om iets uit te bouwen en door te groeien. 

Interesse? 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv sturen naar PLATINIUM Executive Search ter 
attentie van Olivier Bouhoulle (o.bouhoulle@platinium-executivesearch.be). 
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