
 

 

 
Groep INTRO vzw 

zoekt  
een trajectbegeleider 

 
 

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.  

 
Groep INTRO vzw is op zoek naar een trajectbegeleider, werkzaam in Eeklo. De trajectbegeleider biedt 

individuele begeleiding en groepsmodules om werkzoekenden te begeleiden naar werk.  

 

Het TAKENPAKKET van een trajectbegeleider 

 Werken aan arbeidsattitudes en sociale vaardigheden 

 Individuele begeleiding van werkzoekenden met het oog op tewerkstelling en werkzoekenden in 
een activeringsbegeleiding 

 Inschakeling op de arbeidsmarkt d.m.v. 

o individuele begeleiding van de deelnemers 

o sollicitatietraining en andere vorming aan groepen van deelnemers  

 Onderhouden van contacten met werkgevers en partners 

o ontleden van vacatures i.f.v. gevraagde competenties 

o matchen van competenties van werkzoekenden met een vacature 

o prospectie en onderhouden van een netwerk aan werkgevers 

o sensibiliseren van werkgevers 

o onderhandelen i.f.v. plaatsing deelnemers 

o nazorg verlenen i.f.v. garanderen van behoud van tewerkstelling 

 Administratie en registratie 

o beheren van individueel dossier (papieren en elektronisch dossier) 

o uitvoeren van alle registratie in functie van subsidiëring 

 Actieve en betrokken participatie om het  project en team mee vorm te geven 

 Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

 Je hebt interesse in en ervaring met het werken met maatschappelijk kwetsbare mensen  

 Je gelooft in de talenten en competenties van  mensen  en wil hiermee aan de slag 

 Je bent een netwerker en legt vlot contacten  

 Je werkt zelfstandig en toch ben je een teamspeler 

 Je vindt je weg in het Eeklose sociale kaart en hebt een basiskennis van de sociale wetgeving 

 Je kan resultaatsgericht werken: je organiseert je zo dat je de vooropgestelde doelen behaalt 

 Je bent dynamisch en flexibel  

 Je kan werken met de PC en hebt kennis van de courante software pakketten 

 Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (mondeling) 

 Je kan zo snel mogelijk starten 
 

 

http://www.groepintro.be/


 

 

 
 
 
 

Het AANBOD 

 een voltijds contract onbepaalde duur 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

 maaltijdcheques 

 35-urenweek (met 18 ADV-dagen per jaar) 

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

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 

 

PRAKTISCH 

 Stel je ten laatste op 31 mei 2017 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Wouter 

Verschaeve (wouter.verschaeve@groepintro.be) 

 Starten: zo snel mogelijk 

 Werklocatie: Oostveldstraat 1 , 9900 Eeklo (vlot bereikbaar met het openbaar vervoer) 

 

VRAGEN? 

Mailen naar wouter.verschaeve@groepintro.be  

of bellen: 0499 533 732 
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