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Groep INTRO vzw  

Zoekt een teamleider vrije tijd 

in Brussel  

 

 

Ben jij iemand die graag mensen inspireert om zelf te denken en te beslissen?   
Heb je een passie voor vormingswerk en voor Brussel? 
Ben je iemand die makkelijk verbinding maakt en mogelijkheden ziet? 
Verlies je de vooropgezette resultaten niet uit het oog? 
Dan is de job als teamleider vrije tijd in Brussel misschien iets voor jou. 
 
Het team vrije tijd & gedragstraining van Groep INTRO in Brussel  zoekt een teamleider. Als teamleider stuur 
je een team van vormingswerkers aan, die actief zijn binnen verschillende projecten (landelijk jeugdwerk & 
alternatieve gerechtelijke maatregelen). 

 

Het takenpakket 
- Je  ondersteunt  je  collega’s  bij  het  verdelen  van  de      taken  in  het  team,  waarbij zoveel mogelijk  rekening  

gehouden wordt met ieders talenten en competenties, in evenwicht met de verwachtingen van de 
opdrachtgever of werkgever. 

- Je zorgt voor coaching van je collega’s, en ondersteunt hen bij het benoemen van doelen en 
resultaten die ze binnen een vastgelegde termijn willen behalen, en bewaakt dat de inhoudelijke en 
financiële doelen van het team gehaald worden. Waar nodig stuur je bij. 

- Je ondersteunt je collega’s bij het opmaken van een teamjaaractieplan en de inhoudelijke uitbouw van 
de werking. 

- Je neemt zelf initiatief en ondersteunt het team bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
met scholen en vrijetijdsorganisaties. Je neemt een actieve rol op in de interne en externe 
communicatie. 

- Je geeft mee vorm aan het project ‘gedragstraining’. 
- Je implementeert de ondersteunende processen in het team en in de verschillende projecten. 
- Je ontwikkelt samen met je team nieuwe projecten. 

 

Je profiel 
- Je hebt interesse in en/of ervaring met vormingswerk  
- Je gelooft in de talenten en competenties van iedereen, en wil hiermee aan de slag 
- Je bent een netwerker en legt vlot contacten  
- Je werkt zelfstandig en toch ben je een teamspeler 
- Je hebt goesting om in Brussel te werken 
- Je kan resultaatsgericht werken: je organiseert je zo dat je de vooropgestelde doelen behaalt. Je 

bereidt het team mee voor op de wijzigingen in het onderwijslandschap 
- Je bent dynamisch en flexibel  
- Je kan vlot werken met de PC en hebt kennis van de courante software pakketten 
- Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en trekt je uit de slag in het Frans 

(bij voorkeur) 
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Het aanbod 
- Een contract onbepaalde duur van 80 of 100% (werkregime te bespreken) 
- Verloning  volgens  PC  van  de  sociaal-culturele  sector  329,  barema  B1a  en  maaltijdcheques 
- Extra ADV-dagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
- Flexibel werken (tijds- en plaats onafhankelijk) 
- Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 

PRAKTISCH 
- Interesse? Stel je ten laatste kandidaat op 4 september, met CV en motivatiebrief, t.a.v. Herman Verhelst 

(herman.verhelst@groepintro.be) 
- Vragen? Neem, na 21 augustus, telefonisch contact op met Annemie (0499 533 734) 
- Werklocatie: Schaarbeek 
- We voorzien sollicitatiegesprekken op woensdag 14 september, hou die dag graag vrij. 
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