
VACATURE FREELANCE LOOPBAANCOACH 

 

WIE WIJ ZIJN 

PROPEL is een coachings– en trainingscentrum voor en door ingenieurs. 

PROPEL staat voor een pragmatische en krachtdadige aanpak. Kennis van 

de juiste tools en hoe ze in te zetten, zijn naast soft skills en een 

constructieve mindset cruciaal voor succes. We bouwen op de talenten van 

het individu en ondersteunen het welbevinden van de hele mens. 

 

Voor onze loopbaanbegeleiding zijn we op zoek naar coaches die zich helemaal 

kunnen vinden in onze waarden: 

• Plek: voor ieders talent is er een plek. Die plek vinden en innemen is de 

uitdaging. 

• Samen: 1+1=3 of meer. Wij geloven in de kracht en het plezier van samen 

werken. 

• Wakker: in het hier en nu alert en aanwezig zijn. 

• Groei: alles wil groeien en alles groeit op zijn eigen tempo. Het 

groeiproces is de weg. 

Deze vier waarden zijn de basis voor het aanslaan van de propeller: je komt in 

eigen kracht te staan én in verbinding met de wereld. 

 

Deze waarden staan symbool voor de grote veranderingen die je met kleine 

ingrepen in gang kan zetten. Als het de juiste zijn. En dat is de uitdaging die we 

op ons nemen. We maken daartoe gebruik van een unieke set van 

ervaringsgerichte tools. 

 

Onze waarden bevorderen groei in eigenheid en betrokkenheid. Het leidt tot 

duurzame verankering binnen het groter geheel en het ervaren van 

loopbaangeluk. Een win-win voor mens en organisatie. 

 

 

 

 

 



HOE WIJ WERKEN 

We maken gebruik van een unieke set van ervaringsgerichte tools. We hebben 

een eigen opleidingstraject dat ook door andere loopbaancentra gevolgd wordt. 

Het is een toolbox die uitnodigt om in de diepte te werken: naast talenten ook 

patronen detecteren die de volgende beweging van de klant in de arbeidsmarkt 

in de weg staan. 

We vinden het ook belangrijk om continue te blijven leren, daarom komen we 

om de zes weken samen voor intervisie en ervaringsuitwisseling met het team.  

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN 

Hoewel de visie mee kunnen uitdragen het belangrijkste is, besteden we ook 

aandacht aan volgende elementen: 

• Je hebt zelf al minimum 15jaar ervaring in het arbeidsveld en enkele watertjes 

doorzwommen. 

• Vanuit jouw eigen achtergrond in de ingenieurswereld ben je de geknipte coach 

om ingenieurs te begeleiden in hun loopbaan.  

• Je hebt ervaring met het begeleiden en/of coachen van anderen. Deze ervaring 

kan in verschillende contexten opgedaan zijn. 

• Je bent reflectief, zelfbewust, communicatief, correct, open en verbindend 

ingesteld. 

• Bij voorkeur gevestigd in één van volgende steden: Oostende, Ieper, Sint-Niklaas, 

Dendermonde, Ninove, Geraardsbergen, Herentals, Tongeren, Hasselt, Genk, 

Sint-Truiden, Turnhout 

PRAKTISCH 

We werken regionaal en ondersteunen onze coaches om zich lokaal in de markt 

te profileren (oa. door het aanbieden van gedrukt promotiemateriaal en online 

marketing) 

De verloning is 375€/loopbaancheque (4u) voor de eerste 100 cheques, daarna 

400€/loopbaancheque. 

INTERESSE IN DEZE VACATURE FREELANCE 

LOOPBAANCOACH? 

Stuur je cv en motivatiebrief naar filip@propel.be 

 

mailto:filip@propel.be

