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Waarom zijn wij op zoek naar jou? 

Allanta maakt leren en begeleiding makkelijk. Onze persoonlijke aanpak geeft in elke werkomgeving 
schwung aan kwaliteit en organisatieontwikkeling. Wij zoeken daarvoor een leergierige starter die 
KMO’s mee ondersteunt met opleidingen, audits en verbeterprojecten. 

Maak jij Allanta mee future proof?  

 

Herken je jezelf als junior Allanta coach? 

 Verantwoordelijkheidsgevoel met de wil om steeds bij te leren 
 Openstaan om nieuwe dingen uit te werken 
 Kwaliteitsambassadeur die zowel individuen als groepen inspireert om te verbeteren 
 Eerste werkervaring in één of meerdere aspecten rond kwaliteit, milieu, veiligheid en/of 

duurzaamheid 
 Rekening houden met specifieke eigenschappen van mensen, processen en systemen 
 Realistische en ontspannen ingesteldheid met oog voor detail  
 Master of Professionele Bachelor in een technische of bedrijfseconomische afstudeerrichting 

 

Waarin je je gaat ontwikkelen 

 Jr. Coach – in actie bij onze klanten 
o Uitvoeren van en ondersteunen in klantprojecten m.b.t. kwaliteit, milieu, veiligheid, 

energie, duurzaamheid etc. vaak in combinatie met managementsysteemnormen 
zoals ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018 

o Uitvoeren van audits (systeem, proces, product; intern – leverancier)  
o Begeleiden van verbeterprojecten met oog voor de noden van de klant 
o Ondersteuning bieden tijdens opleidingen & workshops (om deze op termijn zelf te 

kunnen geven) 
o Voorbereiden en up-to-date houden van presentaties rond actuele thema’s 
o Advies geven in het kader van klantvragen m.b.t. opleidingen en/of projecten 

 
 Jr. Coach – als Allanta tractiemaker 

o Signaleren en opvolgen van ontwikkelingen in jouw sector, voor wat betreft wet- en 
regelgeving, standaarden, terugkerende vragen van onze klanten 

o Aangaan en onderhouden van bestaande en nieuwe contacten binnen jouw sector 
o Evalueren van (klanten)feedback m.b.t. opleidingen en projecten in het kader van 

continu verbeteren van onze dienstverlening en het Allanta aanbod 
o Administratie en interne besprekingen 
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Wat heb je te bieden? 

 Jouw nieuwsgierige geest werd geprikkeld door dit eerste contact met deze materie, 
waardoor je meer wil leren over managementsysteemnormen en de toepassing ervan in de 
praktijk 

 Je ben open van geest met een gezonde portie creativiteit 
 Een pragmatische insteek is jouw niet vreemd, uitgaande van jouw nuchtere natuur 
 Analytisch denken geeft jou een extra boost 
 Je houdt ervan om mensen persoonlijk te benaderen en ze daardoor op een aangename 

manier te stimuleren, te enthousiasmeren en te inspireren 
 Enige ervaring met of auditor certificatie van  ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 

45001:2018 – ISO 50001:2018 en/of andere managementsysteemnormen is een 
gewaardeerde extra troef 

 Je drukt je vlot uit in het Nederlands en in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, kennis 
van andere talen is een extra troef 

 Je kan zelfstandig werken, maar ook in teamverband functioneer je optimaal 
 Je bent flexibel ingesteld om onze klanten de nodige ondersteuning te bieden in Vlaanderen 

en Nederland, echter met een goede work life balance 

 

Wat wij je te bieden hebben? 

 Vanzelfsprekend een marktconform salaris, aangevuld met extra - legale voordelen 
 Een bedrijfswagen met tankkaart, GSM, laptop 
 Een zeer gevarieerde invulling van jouw tijdsbesteding 
 Ruimte om jouw expertise en functie verder uit te bouwen in functie van jouw interesses 
 Grote zelfstandigheid in het plannen en uitvoeren van jouw werkzaamheden 
 Ruimte voor ondernemerschap 
 Een toegewijd team van collega’s 
 De mogelijkheid om continu bijgeschoold te worden bij veranderende wet – en regelgeving 

en standaarden van toepassing voor jouw werkgebied 
 De nodige dosis enthousiasme en plezier om als team schwung te creëren op de intern 

werking en bij onze klanten 
 Glijdende werkuren met keuze uit een mix van telewerken, bij onze klanten en op kantoor  
 Jaren praktijk ervaring van collega’s die je ondersteunen  
 Initiatieven en voordelen door het Officenter (bedrijvencentrum waarin ons kantoor 

gevestigd is) zoals o.a. afterworks, strijkdienst, benefits at work en zo veel meer. 

Op basis van je c.v. en motivatiebrief nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek. Zo krijg je 
meteen  een duidelijk beeld hoe jij ons team zou kunnen ondersteunen  en hoe wij jouw kunnen 
begeleiden in jouw verdere professionele ontwikkeling.  Dit is dan zeker ook een moment waarop jij 
al jouw vragen mag stellen. 

Ben jij, net als ons benieuwd hoe we elkaar kunnen aanvullen?  

Laten we kennismaken!  


