
 
 

 
    

Groep INTRO zoekt vormingswerker Justitie in Brussel  
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig 
hebben. Door projectuitbreiding, zoekt het team in Brussel een nieuwe collega om groepsvorming te geven 
binnen het domein Justitie.   
 

TAKEN:  

• Opleiding geven aan deelnemers die een leerstraf opgelegd kregen, in opdracht van de justitiehuizen 

• Vormingspakketten samenstellen en vorming geven  

• Intakegesprek organiseren met de deelnemers 

• Deze opleidingen inplannen, methodisch uitwerken en administratief opvolgen  
 

PROFIEL:  

• Je hebt een hart voor mensen van diverse origine 

• Je hebt kennis van, affiniteit of ervaring met conflicthantering, communicatie, agressie 

• Je staat stevig in je schoenen, je durft feedback geven en grenzen stellen 

• Je hebt kennis van en/of ervaring in vormingswerk en/of met justitie (criminologie) 

• Je gaat doelgericht en laagdrempelig aan de slag met vormingsthema’s  

• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig 

• Je bent een organisatietalent, je kan zelfstandig en planmatig werken  

• Je kan vlot werken met courante PC-toepassingen en kan digitale opleidingen verzorgen  

• Je bent bereid tot geregeld weekend- en avondwerk 

• Je bent bereid om ook buiten Brussel vorming te geven indien nodig (Halle, Asse, Dilbeek) 

• Je bent vlot tweetalig (je kan vorming geven in het Frans, bij voorkeur ook in het Nederlands) 

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

 
AANBOD  

• Je krijgt een contract onbepaalde duur 50% 

• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C, met maaltijdcheques. 

 
PRAKTISCH 

• Stel je voor 12 september kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie Vandenhende: 

annemie.vandenhende@groepintro.be  

• Gelieve in het onderwerp van je mail de functie ‘Vormingswerker Justitie’ te vermelden 

• Werklocatie: Gallaitstraat 86 – 1030 Schaarbeek  

• We voorzien sollicitatiegesprekken op 23 september 
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