
 

 

 

Groep INTRO vzw 
zoekt  

een jobhunter 
 

 

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 project is Groep INTRO op zoek naar een jobhunter.  

 

Het TAKENPAKKET van een jobhunter: 

 Je kan een werkgever overtuigen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
stageplek aan te bieden en/of in dienst te nemen.  

 Je overtuigt deze werkgever met een goede kennis van de doelgroep en de verschillende 
maatregelen werkplekleren en tewerkstelling 

 Je kent de arbeidsmarkt, in het bijzonder die werkgevers met functies voor laaggeschoolde 
profielen  

 Je kan je gemakkelijk inleven in de situatie van een langdurige werkzoekenden én in die van een 
werkgever  

 Je kan vlot communiceren, zowel mondeling als schriftelijk  

 Je werkt samen met een team van gedreven jobcoaches 

 Je behartigt de belangen van de gehele organisatie  
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

We zoeken geen vlotte praatjesmaker, maar een ‘verkoper’ van onze deelnemers die vanuit een 
goede kennis van stage-en tewerkstellingsmaatregelen een werkgever kan overtuigen om onze 
deelnemers een kans  te geven. Je bouwt een betrouwbare relatie op met deze werkgevers, waarbij 
we doen wat we beloven. Je bewaakt de belangen van beide partijen.  

Je hebt een goede kennis van de (regionale) arbeidsmarkt, met een focus op kortgeschoolde en/of 
anderstalige profielen. Je kan de link leggen tussen de kandidaat en de vacature. Je bemiddelt tussen 
de werknemer en de werkgever. Je maakt snel contact met mensen. Je hebt geen schrik om nieuwe 
contacten aan te gaan. Je houdt van netwerken. Je kan goed onderhandelen.  

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

 Bachelor of minimum twee jaar relevante ervaring  

 Goede kennis van, interesse voor en voeling met de arbeidsmarkt  

 Communicatief vaardig zijn (mondeling en schriftelijk) 

 Kennis van de courante software pakketten 

 Goed kunnen plannen en organiseren 

 Teamspeler zijn 

 Bij voorkeur snel kunnen starten 
 

 

 

http://www.groepintro.be/


 

 

 

 

 

 

Het AANBOD 

 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 

 

PRAKTISCH 

 Kandidaatstelling ten laatste op 27/10/2017 met cv en motivatiebrief t.a.v. 

Kristine.goethals@greopintro.be 

 Starten: zo snel mogelijk 

 Werklocatie: Sint-Niklaas 

 

VRAGEN? 

Mailen naar Kristin.goethals@groepintro.be 

 

 
 
 
 
 

 
 


