
ACLVB ZOEKT  : 
 
Begeleider werklozen bij Actiris (Begeleider Dispo) 
Plaats van tewerkstelling : Brussel 
 
Doel 
Helpen van personen bij werkloosheid van middellange en lange duur, van jongeren die 
inschakelingsuitkeringen ontvangen, van leden om hun recht op werkloosheidsuitkeringen 
te waarborgen in het kader van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar 
werk door opgeroepen leden te informeren, te begeleiden en te verdedigen tijdens 
hoorzittingen bij Actiris. 
 
Taakomschrijving : 
 Informeren, begeleiden en verdedigen van opgeroepen leden tijdens hoorzittingen bij 

Actiris in het kader van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk 
om de leden te helpen bij het waarborgen van hun recht op werkloosheidsuitkeringen. 
Onder andere: 
- schriftelijk uitnodigen van leden die behoren tot de doelgroepen van Actiris voor de 

informatievergaderingen van de ACLVB; 
- informeren van en raad geven aan de doelgroepen tijdens informatievergaderingen i.v.m. de 

opvolgingsprocedure, de reglementering en de administratie; uitdelen van mappen en 
informatieve documenten; 

- opstellen en opsturen van brieven aan personen die werden opgeroepen voor het eerste, 
tweede of derde onderhoud bij Actiris; 

- op vraag van het lid, voorbereiden van het dossier tijdens een individueel onderhoud; 
- ontvangen en informeren van het lid voor het onderhoud, uitleggen van zijn rechten en 

plichten; 
- begeleiden en verdedigen van de leden tijdens het tweede of derde onderhoud (hoorzitting); 
- feedback geven na het onderhoud; eventueel uitleggen van de evaluatie, de procedures, 

de actieplannen of de sancties; 
- overleg plegen met de facilitatoren en de coördinator van Actiris om bijkomende informatie 

te vragen of bepaalde problemen te regelen;  
- eventueel doorverwijzen van leden naar andere interne diensten (juridische dienst, enz.) of 

externe diensten; 
- overleggen met de hiërarchische verantwoordelijk in geval van specifieke acties, problemen 

en onkosten; 
- helpen van jongeren tijdens hun beroepsinschakelingstijd zodat ze recht hebben op 

inschakelingsuitkeringen. 
 

 Uitvoeren van verschillende administratieve taken om een kwalitatieve dienstverlening 
te garanderen. Dit houdt onder meer in: 
- voorbereiden en klasseren van dispo-dossiers;  
- beantwoorden van vragen van leden via mail of telefoon. 

 
Competentieprofiel  

 
Kennisvereisten :  
• Bachelor diploma 
• Grondige kennis Frans 
• Goede kennis Nederlands 
• Grondige kennis van werkloosheidsreglementering 
• Basiskennis van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht, … 
• Kunnen werken in een PC omgeving: -> basiskennis Excel/Word/Powerpoint,AS400 … 

 
 
 

 



Kerncompetenties : 
• Flexibiliteit 
• Klantgerichtheid 
• Samenwerken 

 
Functiespecifieke gedragscompetenties : 
• Communicatie : schriftelijk en mondeling 
• Leervermogen 
• Luisteren 
• Nauwkeurigheid 
• Plannen en organiseren 
• Stressbestendigheid 

 
Ons aanbod: 
 
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (01/10/2020 tem 30/09/2021) 
• Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- 

en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…) 
• Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe 

contacten 
• Een aangename werksfeer 
• Een boeiende job met een afwisselend takenpakket 
• De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van 

opleidingen 
 
 
Interesse ? 
 
U kan uw CV en begeleidende brief richten aan: 
Koen De Jaeger – HRM Directeur 
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 
Tel.: 09/24 23 901 
E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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