Groep INTRO vzw
zoekt twee
Werkvloerbegeleiders in regio Antwerpen (M/V/X)
Ons team Activeringsvloeren in Antwerpen zoekt een nieuwe collega-werkvloerbegeleider voor een
op te starten project Halte-R Antwerpen. Als werkvloerbegeleider begeleid je mensen tijdens de
uitvoering van hun werkstraf. Samen met hen voer je diverse gemeenschapsgerichte taken uit bij
openbare besturen of vzw’s met een cultureel of sociaal oogmerk op diverse locaties in de regio
Antwerpen.
Als werkvloerbegeleider heb je een belangrijke rol in het motiveren van de werkgestraften. Hiervoor
ga je op zoek naar boeiende en laagdrempelige opdrachten waarbij ze de kans krijgen om hun
competenties te ontwikkelen. Je laat hen zelf verantwoordelijkheden opnemen zodat ze
succeservaringen kunnen opdoen en positieve relaties opbouwen.
Werkvloerbegeleider bij Halte-R is een boeiende job waar je heel wat creativiteit in kwijt kan en waar
je het verschil kan maken voor de werkgestraften en voor de lokale gemeenschap.
Jouw taken:
• Je zoekt samen met jouw collega’s naar passende opdrachten die je met je ploeg kan uitvoeren
• Je geeft de nodige werkinstructies en zorgt voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften
• Je zet jouw coachende vaardigheden in op de werkvloer en bemiddelt indien nodig
• Je zorgt voor de opstart, opvolging en/of bijsturing van de werkstrafdossiers en maakt de nodige
verslagen op voor de justitie-assistenten
• Bij de opstart van een nieuwe werkopdracht gebruik jij jouw technisch inzicht om alles tot in de
puntjes voor te bereiden: je tekent de uit te voeren werken uit, berekent en bestelt het nodige
materiaal en legt de te volgen werkwijze vast
• Je maakt offertes op voor potentiële werkopdrachten en zorgt achteraf voor de facturatie.
• Je denkt mee na over (nieuwe) ontwikkelingen op het vlak van alternatieve straffen en
maatregelen
• Je bewaakt mee de kwaliteit van onze dienstverlening en neemt het ambassadeurschap voor onze
organisatie op

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele
achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

Wie zoeken we?
• Je beschikt bij voorkeur over een bachelor diploma
• Je hebt ervaring in het werken en communiceren met een maatschappelijk kwetsbare doelgroep
• Je gelooft in de kracht en het groeipotentieel van mensen en je gebruikt jouw oplossingsgerichte
coaching vaardigheden om het beste in hen naar boven te halen en hen te motiveren en stimuleren
• Je bent administratief sterk en je houdt de administratie van en rapportage over het project
nauwkeurig bij
• Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten en gaat actief op zoek naar nieuwe projecten en
potentiële werkopdrachten in de regio.
• Je communiceert open en professioneel met je collega's, justitie-assistenten en lokale partners
• Je organiseert zelf je werk en je werkt probleemoplossend en resultaatgericht

•

Je beschikt over een rijbewijs B

Ons aanbod:
• Een contract van onbepaalde duur met een snelle indiensttreding
• Bij voorkeur voltijds, andere contract volumes zijn bespreekbaar
• Je werkt ook op zaterdag, maar hebt sowieso twee vrije dagen per week
• Verloning volgens barema PC 329 B1C
• Hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
• 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
• Plaats van tewerkstelling: Clara Snellingsstraat 47, Deurne

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ?
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 24/01 naar
wouter.geldof@groepintro.be
Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden krijg je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek dat
doorgaat op 26/01/2022 (in de namiddag).
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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