Groep INTRO zoekt een Groepscoach in regio Leuven
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het
team in Leuven zoekt een groepscoach voor het begeleiden van werk-welzijnstrajecten. De doelgroep bestaat uit
werkzoekenden in armoede met een mogelijke welzijnsproblematiek en met een duidelijke focus op arbeid.

Taken
-

-

Inhoudelijk uitwerken en aanbieden van ondersteuning en vorming in groepsverband
Individueel coachen van de werkzoekenden naast het groepsluik
Het zichtbaar maken, ontwikkelen en inschakelen van het individuele sociaal netwerk (zowel het structurele
welzijnsnetwerk als het netwerk in de persoonlijke omgeving en de ontwikkeling ervan via maatschappelijke
integratie).
Het verhogen van de zelfredzaamheid, het in evenwicht brengen van de draagkracht-draaglast balans en het
verhogen van de veerkracht
Opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Systematische uitvoering van de administratie verbonden aan de werking

Profiel
-

Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van cliënten
Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met laagtaalvaardigen en anderstaligen
Je bent een goede bemiddelaar
Sterk in het volgen van procedures en afspraken
Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren
Je voelt je lekker in een open feedbackcultuur
Je bent een teamplayer
Je hebt kennis van sociale kaart en arbeidsgerelateerde instanties, maatregelen, terminologie
Je hebt kennis en ervaring van begeleidings- en coachingsmethodieken
Je hebt ervaring in het omgaan met groepsdynamische processen
Je ontwikkelt aangepaste methodieken
Je ontwikkelt netwerken en bestendigt deze
Je hebt kennis van de courante softwarepakketten
Bachelor menswetenschappen of minimum twee jaar relevante ervaring
Je kan bij voorkeur snel starten

Procedure
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 14/09/2020.
Per e-mail: Melek.sahin@groepintro.be (mevrouw)
Sollicitatiegesprekken gaan door op 17/09 te Leuven
Aanbod
Voltijds of deeltijds arbeidscontract van onbepaalde duur
Snelle indiensttreding
Loonbarema B1c PC 329
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien
Open bedrijfscultuur

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.

