
 
GROEP INTRO vzw zoekt wegens 

uitbreiding 
een coach voor begeleiding 

justitiabelen  
in Limburg 

 
 

 
 
Groep INTRO bouwt aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen 
aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden.  
 
Takenpakket 

- Je begeleidt deelnemers met een detentie of justitie verleden of nog in detentie  
- Je maakt het netwerk van de deelnemer zichtbaar, ontwikkelt het verder en leert de 

deelnemer hoe hij zijn netwerk kan inschakelen ter ondersteuning 
- Je ondersteunt de deelnemer bij het wegwerken van drempels en belemmerende 

randvoorwaarden op verschillende levensdomeinen en verwijst door waar nodig. 
- Je werkt outreachend en sterk aanklampend 
- samen met de deelnemer werk je rond een realistisch job- (of opleidings)doelwit 
- je brengt de aanwezige competenties van de deelnemer in kaart 
- je biedt ondersteuning bij het opmaken van CV en motivatiebrief 
- Je biedt sollicitatiebegeleiding, en bemiddelt actief bij werkgevers om de kansen op werk te 

vergroten 
• Je voert projectgebonden administratie uit (een papieren en een digitaal dossier) 
• Je geeft het project, samen met de andere projectmedewerkers, mee vorm. In deze context 

stellen wij ook het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk als deeltaak voorop. 
• Je onderhoudt contacten met het netwerk, maakt het project zichtbaar in het netwerk en staat in 

voor het bereiken van de deelnemers 
 
Profiel 
• Je hebt goesting om te werken met  justitiabelen en binnen justitiewezen  
• Je hebt kennis over de verschillende aspecten van het gevangeniswezen of bent bereid je hierin te 

verdiepen 
• Je hebt ervaring in de begeleiding van mensen naar werk (of opleiding) 
• Je hebt kennis van de opleidings- en arbeidsmarkt   
• Je gelooft in ieders talenten en competenties en wil hiermee aan de slag 
• Je hebt ervaring of achtergrond in het werken met mensen in een maatschappelijk kwetsbare 

situatie 
• Je bent een netwerker en legt vlot contacten met partnerorganisaties en de sociale kaart 
• Je kan jezelf organiseren (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren), bent dynamisch en flexibel 
• Je bent betrouwbaar in het opvolgen van administratieve verplichtingen 
• Je kan resultaatsgericht werken 
• Je werkt zelfstandig maar bent ook een teamplayer 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven.  

 
Aanbod 
• Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 



• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 
• Werklocatie: Genk 
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee 

vorm geeft.  
• Omkadering door een gemotiveerd team, een teamleider en een coördinator 
• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
• Je start zo snel mogelijk 
 

 
 
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 05/10/2022 naar 
Maryam.jamshid@groepintro.be  - Sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 12/10/2022 
 
Kandidaten die aan het profiel voldoen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek  
Wil je meer info over de jobinhoud, voorwaarden, aanbod of selectieprocedure.  
Maryam Jamshid helpt je graag verder: Maryam.jamshid@groepintro.be  
 
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 vind je op www.groepintro.be. 
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