
 

 
    

Groep INTRO/ I-Diverso zoekt een opleider in West-Vlaanderen 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben.  
I-Diverso, het initiatief van Groep INTRO ter ondersteuning van werkgevers inzake HR-ondersteuning en inclusief 
ondernemen, zoekt een opleider in West-Vlaanderen.  

 
Wat zijn de taken van een opleider? 
- Opleiding geven aan werknemers (in KMO’s, bedrijven, organisaties, openbare besturen,  ….) 
- Deze opleidingen inplannen, methodisch uitwerken en administratief opvolgen  

- Vormingspakketten samenstellen en vorming geven  

- Contact opnemen met werkgevers, kunnen onderhandelen 

- Professioneel communiceren met opdrachtgevers, partners en netwerk  

- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen 

- Organiseren en geven van taalcoaching aan anderstalige werknemers 

- Afnemen van assessments en oriënteringsgesprekken bij werkzoekenden 

- Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties, …)  

- Samenwerken met andere projectpartners en collega’s  

 

Wat verwachten we van je?  
- Je hebt ervaring in vorming geven en weet vormingsmethodieken te implementeren 
- Je kan je opleiding aanpassen aan de deelnemers (zowel lang- als kortgeschoolden) 
- Kennis van HR-thema's/ sociale vaardigheden/ coaching en intervisie, …  
- Je hebt kennis van de courante softwarepakketten en ervaring met digitaal opleiding geven  
- Je bent een geboren bemiddelaar en je voelt je goed in een open feedbackcultuur 
- Je hebt kennis van werkgeversbenadering, arbeidsmarkt & sociale kaart  
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren en bent sterk in het volgen van procedures en afspraken 
- Je bent een teamplayer 
- Je bezit van bachelordiploma  

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

 

Aanbod  
- Contract onbepaalde duur – voltijdse of deeltijdse contract  
- Tewerkstellingsplaats in West-Vlaanderen. Je bent bereid je te verplaatsen in West-Vlaanderen.   
- Loonbarema B1c PC 329  
- Bijkomende vakantiedagen boven op de wettelijke vakantieregeling 
- Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
- Open bedrijfscultuur 
- Flexibel uurrooster  
 

Procedure  
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan t.e.m. 15/07/2022. Per e-mail: hilde.bouckenooghe@groepintro.be en 
sander.kiepe@groepintro.be. Gelieve in het onderwerp van je mail de functie ‘Opleider West-Vlaanderen’ te 
vermelden.  

 
 
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 
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