
 
 

Groep INTRO zoekt een job-en taalcoach in regio Meetjesland (m/v/x)  

 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen 

nodig hebben. Het team van Gent-Meetjesland zoekt een job-en taalcoach om anderstalige 

werkzoekende en werkende jongeren (18 tot 30 jaar) te ondersteunen naar en op de werkvloer. 

Als job- en taalcoach bied je job- en taalondersteuning aan anderstalige werknemers op een werkvloer 

bij een werkgever. Je geeft vorming en taalondersteuning aan anderstalige werkzoekenden in kleine 

groep, in de eigen lokalen of op verplaatsing. Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor de uitbouw 

van onze dienstverlening inzake taalondersteuning en inclusief ondernemen.  

 

Taken: 

- Individuele job- en taalcoaching van werknemers op de werkvloer bij verschillende 

werkgevers  

- Vorming en taalondersteuning geven aan groepen, gericht op de praktijk op de werkvloer  

- Ontwikkelen van opleidingsmateriaal en methodieken 

- Administratie en registratie (resultaten van een taaltraject in kaart brengen & rapporteren) 

- Werkgevers adviseren en ondersteunen op vlak van het ontwikkelen van een taalbeleid  

- Het project mee uitbouwen en vormgeven, binnen het team en met het netwerk  

 

Profiel  

- Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met anderstaligen 

- Ervaring met job- en taalcoaching en/of in het vorming geven is een pluspunt  

- Je hebt een hart voor taal, en brengt je passie graag over aan anderstaligen   

- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering 

-  Je weet hoe je mensen kan motiveren en stimuleren  

- Je bent oplossingsgericht en flexibel ingesteld 

- Je kan resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  

- Je kan doelgericht communiceren en voelt je goed in een open feedback cultuur 

- Je bent een teamspeler, maar werkt graag zelfstandig en bent een goede planner   

- Je werkt vlot met courante PC-toepassingen (MS Office, Outlook)   

- Je kan je vlot verplaatsen in Oost-Vlaanderen (regio Gent-Meetjesland) 

 

Aanbod 

- Contract onbepaalde duur – 80% of 100% 

- Een afwisselende job, met veel menselijk contact en eigen verantwoordelijkheden. 

- Keuze uit een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften. 

- Fijne teamwerking  

- Maaltijdcheques 



 
- Eindejaarspremie 

- Hospitalisatieverzekering na een positieve evaluatie (na 6 maanden in dienst) 

- Een aantrekkelijke verlofregeling 

- De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren (voor de functies waarvoor dit van 

toepassing is) 

- Loonbarema B1c van PC329 

 

Procedure  

Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 14/08/2022.  

Per e-mail: liezelot.vandergucht@groepintro.be  

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd in de week van 16/08. Sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 19/08/2022 te Ledeberg (Gent).  

 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen. 
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