
 

 

 
Groep INTRO vzw 

zoekt  
een jobadviseur 

 
 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 

groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be  

 

Voor ons team in Leuven is Groep INTRO op zoek naar een jobadviseur ‘werkplekleren’ (80% tot 100%).  

De jobadviseur werkt actief mee aan de uitbouw van werkplekleren in de regio door werkgevers te 

vinden, die hun werkvloer openstellen als werk- en/ of stageplaats voor werkzoekenden. De 

jobadviseur denkt strategisch mee welke de noden zijn op korte en lange termijn op vlak van 

werkplekleren en stelt actieplannen op.  De jobadviseur maakt deel uit van een mini-team dat 

contacten heeft met werkgevers voor werkzoekenden uit verschillende begeleidingsprojecten: TIBB4, 

TIW en WIJ!. In het WIJ! – project ligt de focus op het ontwikkelen van tewerkstellingsmogelijkheden 

voor jonge nieuwkomers.  

 

De RESULTAATSGEBIEDEN en het TAKENPAKKET van een jobadviseur: 

 

Resultaatsgebied 

Een werkgevers- en bedrijvennetwerk voor werkplekleren, interim werk en/of vast werk uitbouwen in 

de regio met het oog op voldoende werk- en of stageplaatsen voor de werkzoekenden in de 

begeleidingsprojecten.  

 

Taken:  

 Actieplan voor de regio opstellen in samenspraak met je collega’s jobadviseurs 

 Prospecteren, bezoeken en sensibiliseren van potentiële nieuwe werkgevers 

 Maximaliseren van de dienstverlening aan bedrijven, ‘ontzorgen’ van werkgevers   

 Deelnemen aan events en het organiseren van jobbeurzen en bedrijfsbezoeken 

 Rapporteren van contacten op het wekelijkse werkgeversoverleg en de maandelijkse 

teamvergaderingen 

 

Resultaatsgebied 

Profielen van werkzoekenden matchen aan stage- en of werkplaatsen met als doel ‘de juiste man/ 

vrouw op de juiste (stage-of werk)plaats’.  

 

Taken:  

 Relevante en actuele informatie over de regionale arbeidsmarkt bieden aan de trajectbegeleiders  

 De profielen van de werkzoekenden van de verschillende projecten beheren en matchen met de 

werk- en stagemogelijkheden van bedrijven op de maandelijkse matching meetings in Leuven, 

Diest en Tienen 

 

http://www.groepintro.be/


 

 

 

 

 

 

 

Resultaatsgebied 

Een optimale ondersteuning bieden aan de werkzoekenden.  

 

Taken:  

 Kennis / voeling hebben met werkzoekenden met een moeilijk bemiddelbaar profiel: zin hebben 

om ten volle te gaan voor deze groep van werkzoekenden (langdurig werkzoekend, laag 

taalvaardig, onduidelijk of geen job doelwit, werk aan arbeidsattitude,…) 

 Werkzoekenden voorbereiden op sollicitaties tijdens sollicitatietrainingen, jobclubs, individuele 

gesprekken…  

 

Resultaatsgebied 

Systematische uitvoering van de administratie en communicatie verbonden aan de werking met het oog 

op een sterk intern netwerk met de partners.  

 

Taken:  

 Registratie in eigen CRM systeem 

 Actief structuren opzetten om zo goed mogelijk te communiceren en te rapporteren  

 

 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

 

Generieke competenties:  

 Je beschikt over de inzet, de ambitie en het enthousiasme om objectieven te behalen  

 Je werkt graag en goed in een team en stemt je eigen doelen af op de doelstellingen van het team  

 Je herkent kansen en onderneemt op het juiste moment acties die tot resultaat leiden  

 Je neemt initiatief en kan creatieve oplossingen bedenken 

 Je hebt kennis van de courante software pakketten  

 

Beroepstechnische competenties:  

 Je hebt kennis van de regionale arbeidsmarkt (Leuven, Diest en Tienen) en ervaring met 

werkgeversbenadering  

 Je hebt parate kennis over de plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden 

 Je beschikt over de nodige commerciële voeling  

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  

 

Troeven:  

 Je hebt ervaring ( min 2 jaar ) in selectie en rekrutering, headhunting, detachering, interim  

 Je hebt interesse in de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en de specifieke doelgroepen 

 Je hebt ervaring in het werken met een CRM systeem  



 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden 

 Je beschikt minimaal over een bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring)  

 Je hebt een rijbewijs B + een wagen  

 Je hebt een aantal jaren ervaring in het benaderen van werkgevers (minstens 2 jaar) bij voorkeur 

in een commerciële functie  

 Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (vb. aanwezigheid jobbeurs)  

 Je bent snel beschikbaar 

 

 

Het AANBOD 

 een 80 tot 100% contract van onbepaalde duur  

 maaltijdcheques 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1c 

 een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 

 flexibel werken 

 ADV-dagen 

 uitgebreid opleidingsaanbod 

 

 

PRAKTISCH 

 Kandidaatstelling ten laatste op 5 mei 2017 met cv en motivatiebrief t.a.v. 

projectverantwoordelijke  sophia.hoornaert@wenw.be  

 Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we uit voor een eerste selectieronde (interview) op 

11 mei 2017 

 Mogelijks vindt er een tweede selectieronde plaats.  

 Werklocatie: Ijzerenmolenstraat 2, 3000 Leuven 

 

 

VRAGEN? 

Mailen naar sophia.hoornaert@wenw.be  

 

 

 

Groep INTRO staat voor gelijke kansen! Waag je kans! 
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