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7 juni 2022 

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) 
Horeca Forma Vlaanderen vzw 

 
 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 
Sectororganisatie Horeca Forma is er voor iedereen die in de horecasector (Paritair Comité 302) werkt of wilt 
werken. Met een professioneel opleidingsaanbod, advies op maat, inspiratie en nieuwe ideeën maken we 
horecamensen sterker op elk vlak. We staan hen bij, hun hele horecacarrière lang. Een greep uit onze 
dienstverlening: 

• We organiseren professionele opleidingen met een snel resultaat.   

• We werken mee aan het horecaonderwijs van de toekomst.  

• We zetten in op duaal leren en zorgen dat horecabedrijven erkend worden als kwaliteitsvolle 
leerwerkplekken. 

• We trachten vacatures in de sector duurzaam in te vullen door opleidingstrajecten te organiseren voor 
werkzoekenden en opleidingsinitiatieven van andere partners te ondersteunen.  

• We zetten in op een succesvol personeelsbeleid. 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Kijk jij uit naar een job die sterk beroep doet op jouw administratieve en communicatieve skills? Neem je 
initiatief en heb je een hands-on-mentaliteit? Dan ben jij misschien de administratief medewerker die wij 
zoeken! 
 
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en planning van onze opleidingen, voor zowel 
ons vast aanbod (zie website) als de bedrijfsopleidingen.  

• Je verzamelt, behandelt en verwerkt de inschrijvingen van individuele deelnemers tot onze opleidingen 
en de aanvragen voor bedrijfsopleidingen volgens de procedures 

– Je beheert de mailbox waarin de inschrijvingen/aanvragen binnenkomen 

– Je controleert of deelnemers voldoen aan onze toelatingsvoorwaarden 

– Je doet de input van alle nodige gegevens 

– Je zorgt ervoor dat alles correct verloopt in de digitale systemen Coachview en Teamleader 

• Je bent de contactpersoon voor trainers, locaties en collega’s van buitendienst wat betreft de 
organisatie van de opleidingen, zowel vooraf, tijdens als na de opleiding 
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Je voert een aantal ondersteunende taken uit voor één of meer personen binnen onze organisatie en draagt 
zo bij tot een vlotte, efficiënte administratieve werking. Deze administratieve taken zijn zeer divers en 
houden onder meer in: 

• Je beantwoordt inkomende mails / telefoons / post van collega’s, klanten, leveranciers en bezoekers 

– Je beantwoordt vragen van (toekomstige) deelnemers 

– Je hebt regelmatig contact met onze consulenten, trainers, deelnemers en locaties  

– Je helpt bij het sorteren en verdelen van de post zodat briefwisseling snel op de juiste plaats is  

• Je verzamelt, verwerkt en klasseert gegevens 

• Je voert gegevens in volgens de procedures van de organisatie in de digitale systemen 

• Je ondersteunt je collega’s van de buitendienst op administratief vlak (cursisten bellen, documenten 
afleveren, aanvraagformulieren verwerken, …) 

• Je voert allerlei operationeel ondersteunende taken uit om bij te dragen tot een vlotte werking van de 
afdeling administratie en de organisatie in zijn geheel (bv. helpen bij verzendingen, inspringen bij 
afwezigheid collega, aanbieden van materiële en logistieke ondersteuning,…) 

 
In de nabije toekomst start Horeca Forma met opleidingstrajecten die recht geven op Vlaams 
OpleidingsVerlof (VOV) voor werknemers in de horeca. Dit is een geheel nieuwe pijler binnen onze werking. 
Na de inwerkperiode van bovenstaand takenpakket, bekijken we of de administratieve implementatie en 
opvolging van VOV in jouw persoonlijk leertraject past.  
 

PROFIEL 

Wij kijken ernaar uit ons enthousiasme voor de horecasector aan jou over te dragen. Ben jij even 
enthousiast en sta jij al te popelen om meer te weten te komen over deze functie? Dan ben jij hopelijk 
iemand met volgende eigenschappen: 

• Niet 1 maar 2 ogen voor detail: In een veld van 499 x 3 haal jij er de 8 meteen uit. 
• Administratieve ervaring is in deze functie een must. Nieuwe digitale systemen schrikken jou niet 

af en in een volle agenda haal jij er de dringendste zaken zo uit. 
• Hulpvaardigheid: iedereen die je kent omschrijft je als een behulpzaam persoon, je levert graag 

ondersteuning waar je kan. 
• Betrokkenheid! Je hebt goesting om mee te denken, mee te doen!  

 

AANBOD 

• Een voltijds contract (39u/week) van onbepaalde duur (startdatum: zo snel mogelijk) 

• Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen 

– Groepsverzekering 

– Hospitalisatieverzekering + ambulante zorgen en tandzorg 

– Maaltijdcheques 

– Abonnement openbaar vervoer 

– 6 ADV-dagen (39u week) 

• Een boeiende en afwisselende functie 

• Een prettige collegiale werkomgeving met een sterke passie voor horeca 

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
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INTERESSE 

Staat deze functie je op het lijf geschreven en heb je goesting om je tanden in deze boeiende job te 
zetten? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 8 juli 2022 via mail naar Elke Hofmans via 
elke.hofmans@horecaformavlaanderen.be. 
 

• Einddatum sollicitaties: 8 juli 2022 

• Eerste gesprek: 14 of 15 juli 

• Tweede gesprek en proef: week van 25 juli 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap. 

mailto:elke.hofmans@horecaformavlaanderen.be

