Groep INTRO vzw
zoekt een
Jongerencoach in West-Vlaanderen (Westhoek)
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen
nodig hebben. Het team WERK van West -Vlaanderen zoekt wegens uitbreiding een nieuwe collega
jongerencoach voor regio Kust- Veurne- Diksmuide
Als jongerencoach neem je jongeren op sleeptouw, je luistert en hecht belang aan authenticiteit in de
omgang. Je gaat doelgericht en laagdrempelig aan de slag binnen hun leefwereld en context. Op maat
en tempo van de jongere breng je het al dan niet bestaand hulpverleningsnetwerk in kaart. Je werkt
mee aan laagdrempelige contacten naar organisaties en diensten die noodzakelijk zijn voor de jongere.
Doorheen het traject behoud je het casemanagement en ben jij de verbinding en rode draad voor de
jongere.
Jouw uitdagingen als jongerencoach:
• Je biedt vooral individuele begeleiding om samen met de jongere een traject en actieplan uit
te stippelen richting arbeidsmarkt.
• Daarnaast trek je ook de uitbouw van een groepsluik met de bedoeling jongeren via een
laagdrempelig aanbod op maat en op vraag te bereiken.
• Je gaat actief op zoek naar stageplaatsen en vacatures die overeenkomen met de profielen
van de werkzoekenden.
• Je schat de competenties van de jonge werkzoekenden in en koppelt deze aan
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
• Je werkt resultaatsgericht: je stelt doelen, evalueert en stuurt bij als dat nodig blijkt.
• Je hebt aandacht voor administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in
het systeem van de opdrachtgever,…)
• Binnen de lokale partnerschappen werk je vlot samen om een realistisch traject op te stellen
voor onze jongeren en hen hierin te coachen.
• Je geeft input rond de trajecten binnen het partnerschap en op teamniveau input geven.
• Je helpt zoeken naar nieuwe mogelijkheden en houdt van out of the box -denken.
• Je communiceert vlot en gepast binnen het lokaal partnerschap, het ruimer netwerk, het
team en met de collega’s, …
Wie zoeken we?
• Je hebt kennis of ervaring in individuele en groepsbegeleidingen van jongeren
• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig.
• Je werkte eerder al met maatschappelijk kwetsbare jongeren.
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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Je hebt kennis van de sociale kaart en kan de nodige contacten leggen.
Je hebt organisatietalent, je kan je werk plannen en volgens planning uitvoeren.
Ervaring in groepswerk of het aan de slag gaan met jongeren in groepsverband is een
pluspunt
Je bent een teamplayer en voelt je goed in een open feedbackcultuur.
Je beheerst vlot de Nederlandse taal en kan communiceren in het Frans indien nodig.
Je hebt een diploma hoger onderwijs - korte type in een sociale richting- of gelijkwaardig
door ervaring.
Je hebt kennis van courante software-pakketten.
Je beschikt over een wagen en rijbewijs B

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan hoe je deze
vaardigheden zal verwerven.
Ons aanbod:
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens barema PC 329 B1c
• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques 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
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst
mee vorm geeft.
• Omkadering door een gemotiveerd team
• 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 14/07/2022 naar
Hilde.bouckenooghe@groepintro.be en Ludwine.pauwelyn@groepintro.be met vermelding
jongerencoach.
Er worden persoonlijke gesprekken voorzien. Indien hiervoor geselecteerd word je hiertoe
persoonlijk uitgenodigd per mail.
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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