Groep INTRO vzw
zoekt
een opleider/coach social profit 60%
voor Heverlee
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 de vooropleiding Social Profit voor anderstaligen is Groep INTRO op zoek naar een opleider/coach.
De opleiding omvat intensief Nederlands, specifiek voor de zorgsector (zorgkundige, verpleegkundige
en begeleider kinderzorg), gegeven door een andere partner, en kennismaking met de sociale sector.
Voor dit laatste luik zijn we op zoek naar een opleider. De inhoud van dit lespakket omvat:
▪ informatie over de verschillende opleidingen en beroepen in de zorgsector
▪ opleiding rond communicatie en beroepsattitudes
▪ intercultureel werken
▪ kennismaking met de doelgroep (kinderen, zieken, bejaarden…)
▪ stage in een instelling (WZC, kinderopvang…)
▪ voorbereiding op beroepsopleidingen in de zorg (leren leren)
Het TAKENPAKKET:
• Voorbereiden, plannen en geven van algemene opleidingsmodules
• Aanleren van deze competenties op de opleidingsvloer
• Creëren van een veilig en werkbaar opleidingsklimaat
• Begeleiden van het individuele traject van de deelnemers: evalueren, opvolgen op de opleidingsen stagevloer…
• Administratieve taken
• Stageplaatsen zoeken en stage opvolgen
• Managen van de eigen opdracht
Verwachtingen rond het PROFIEL
• Minstens twee jaar ervaring met het geven van opleiding aan mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt
• Aantoonbare ervaring in het begeleiden van deelnemers/goesting om dit te leren
• Beschikken over pedagogische vaardigheden (kennis kunnen overbrengen aan deelnemers,
verschillende werkvormen kunnen hanteren, ervaringsgericht kunnen opleiding geven)
• Affiniteit met de beoogde doelgroep en sector
• Beschikken over basis administratieve- en computervaardigheden
• Beschikken over organisatorische vaardigheden
• Zich kunnen inleven in het denken en de verwachtingen van werkgevers

Het AANBOD
• een deeltijds contract van 60%
• verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema b1c (met maaltijdcheques)
• een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie
• omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke
PRAKTISCH
• Kandidaatstelling met cv en motivatiebrief t.a.v. britt.lambregts@groepintro.be ten laatste op 27
juli 2021
• Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we uit voor een gesprek.
• Werklocatie: Heverlee
VRAGEN?
Mail naar britt.lambregts@groepintro.be bel me via 0485/33 50 00.

“Wij staan sterk door de kwaliteiten van elke medewerker. Daarom voeren wij een actief
diversiteitsbeleid.”

