
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 

 

    
Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Coach/trajectbegeleider in Brugge-Oostende (M/V/X) 

 
 

Groep INTRO vzw is een onderneming die meebouwt aan een inclusieve samenleving en die inzet op de 

persoonlijke groei van zijn medewerkers.  

 
In onze fietspunten en -herstelplaatsen in Brugge en Oostende zetten wij een 30-tal medewerkers aan het 

werk die kleine herstellingen uitvoeren aan fietsen van particulieren en aan leasefietsen.  Zij werken met een 

vast contract bij binnen Maatwerk of Lokale Diensten Economie of doen werkervaring op via stage, IBO of 

Artikel 60 en dit onder (bege)leiding van 3 werkleiders, een projectleider en een coach. 

Als coach in dit team zorg jij voor de screening en selectie van de kandidaten en voor de opvolging van de 

medewerkers van bij de start van hun tewerkstelling tot en met de nazorg op het einde van hun traject. Je 

volgt de medewerkers hiervoor individueel op en stimuleert enkel medewerker om zichzelf te ontwikkelen 

via zijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat jullie samen opmaken. Daarnaast ontwikkel je vormingsmodules 

rond vaardigheden zoals samenwerken, assertiviteit en communicatie die je geeft aan kleine groepen 

medewerkers. Het ultieme doel van elke tewerkstelling is de doorstroom naar een job op de reguliere 

arbeidsmarkt. 

 
Kortom: 

• Werk je graag in een klein maar gedreven team waar je er mee voor zorgt dat onze medewerkers 

optimale groeikansen krijgen zodat ze kunnen doorstromen naar een job in een regulier bedrijf? 

• Ben je een geboren netwerker die warme contacten onderhoudt met VDAB en OCMW (ifv instroom 

van kandidaten) maar ook met werkgevers (ifv doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt)? 

• Ontwikkel je graag samen met collega’s nieuwe methodieken en workflows? 

• Ben je op zoek naar een afwisselende job waar geen enkele dag hetzelfde is? 

 

Aarzel dan niet en stel je kandidaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 hebt ervaring en feeling in het werken met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben en je gebruikt jouw oplossingsgerichte coaching vaardigheden om het beste in hen naar boven 

te halen  

• Het is een meerwaarde als je een basiskennis van sociale wetgeving, arbeidsrecht, de lokale 

arbeidsmarkt en tewerkstellingsmaatregelen hebt 

• Je bent administratief sterk: je beheert de digitale medewerkersdossiers en doet de nodige 

administratie eigen aan elk traject 

• Je communiceert duidelijk en constructief en je kan omgaan met conflicten en grenzen stellen.  

• Je organiseert zelf je werk en je werkt resultaatgericht 

 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan hoe je deze 

vaardigheden zal verwerven.  

 

Ons aanbod: 

• Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur 

• Verloning volgens barema PC 329 B1C  

• Hospitalisatieverzekering, ecocheques en vergoeding voor woon-werkverkeer 

• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 

• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken 

• Werklocatie: Brugge en Oostende 

• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm 

geeft.  

• Ondersteuning van een gemotiveerd team van 10 collega-coaches die actief zijn in onze verschillende 

vestigingen  

• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

 

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 

Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 21/05/2022 naar 

wouter.geldof@groepintro.be 

De selectiegesprekken gaan door zodra er geschikte kandidaturen binnen komen. 

Heb je nog vragen? Stel ze via mail aan wouter.geldof@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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