
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 

Sociale werkvloerbegeleider/coach in regio Antwerpen (M/V/X) 
 

• Ben je op zoek naar een boeiende en afwisselende job waarin je jouw coachende vaardigheden 

kan inzetten? 

• Steek je af en toe graag zelf mee de handen uit de mouwen op de werkvloer?  

• Droom je van een zinvolle én creatieve job waar je dagelijks mee het verschil kan maken? 

 

Lees dan zeker verder want dan is de job van werkvloerbegeleider/coach in ons project ‘Halte-R’ 

misschien op jouw lijf geschreven! In dit project begeleiden we mensen tijdens de uitvoering van hun 

werkstraf.  

 
Jouw taken: 

• Samen met de justitie-assistent verzorg je de intakes van nieuwe deelnemers. 

• Je zorgt voor de opstart, opvolging en/of bijsturing van de werkstrafdossiers en maakt de nodige 

verslagen op voor de justitie-assistenten. 

• Op de werkvloer geef je de nodige werkinstructies en zorg je voor de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften.  

• Je zet jouw coachende vaardigheden in om problemen en conflicten op te vangen en mee op te 

lossen. 

• Je zoekt samen met jouw collega’s regelmatig naar nieuwe projecten en boeiende, laagdrempelige 

werkopdrachten in de regio. Bijvoorbeeld: helpen bij een voedselbedeling, logistieke 

ondersteuning bieden in een RVT, … 

• 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. 

 
 
Wie zoeken we? 

• Je beschikt bij voorkeur over een bachelor diploma of hebt relevante ervaring op technisch en/of 

sociaal vlak. 

• Je hebt ervaring in het werken en communiceren met een maatschappelijk kwetsbare doelgroep 

of je bent bereid om je hierin bij te scholen 
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• 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 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 bij voorkeur over een rijbewijs B en een wagen 

 

Ontbreek je één of meerdere van bovenstaande vaardigheden? Vertel ons hoe jij deze gaat verwerven 

bij jouw opstart.  

 

Ons aanbod: 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur met een snelle indiensttreding (80% bespreekbaar) 

• Je werkt 5 dagen per week waarbij je regelmatig ook op zaterdag beschikbaar bent  

• Verloning volgens barema PC 329 B1C  

• Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en vergoeding voor woon-werkverkeer 

• 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 naar 

wouter.geldof@groepintro.be 

 

Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden krijg je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. 

 

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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