
 

    
Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Coördinator Vorming-Coaching-Advisering in West-Vlaanderen (M/V/X) 

 
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 
groei. Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. We doen dit via tewerkstelling, vorming, coaching 
en advies. 
 
Je staat als coördinator, een regiomanager voor de jongerenwerking, in voor het operationele en 
commerciële beleid in West-Vlaanderen. Je werkt binnen de domeinen school, vrije tijd en jongeren. 
Dit mag je van de functie verwachten: 
 

• Je fungeert als ambassadeur voor de organisatie en je bouwt een netwerk uit (met partners, 
beleidsverantwoordelijken, lokale besturen, onderwijsinstellingen, …). 

• Je zet samen met collega coördinatoren en stafmedewerkers de lijnen uit voor een strategisch 
beleid. 

• Je hebt de leiding over een 55-tal medewerkers, waarbij je wordt ondersteund door 4 
teamleiders. 

• Je beheert en analyseert de financiële resultaten van jouw werking. 
• Je bewaakt of de kwaliteitsvereisten gehaald worden. 

 
Dit is wat je moet kunnen : 
 

• Teams inspireren en aansturen vanuit de waarden en visie van Groep INTRO; 
• Vlot, betrokken en oplossingsgericht netwerken als ambassadeur (capteren, signaleren & 

oplossingen aanreiken); 
• Een begroting opmaken en opvolgen; 
• Knopen doorhakken rekening houdend met de behoeften van klanten, partners en 

medewerkers. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat je je vlot kan verplaatsen in de regio aangezien je teams aanstuurt in 
Roeselare, Ieper, Oostende, Brugge en Kortrijk. Een rijbewijs is een must. 
 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan in jouw 
motivatiebrief hoe je deze vaardigheden zal verwerven.  
 
Ons aanbod : 
 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 
• Aantrekkelijk loonpakket gebaseerd op barema L1 PC 329 
• Een hospitalisatieverzekering 
• Maaltijdcheques 
• Een vergoeding voor woon-werkverkeer 
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 



 

• Een ruim vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaats-

onafhankelijk werken 
• Een job binnen een betekenisvol en groeiend bedrijf 

 
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 
 
Stuur jouw motivatiebrief en een recent CV uiterlijk op 07/10/2022 door naar Nina Stevens (HR 
stafmedewerker) met de vermelding ‘Sollicitatie coördinator West-Vlaanderen’ : jobs@groepintro.be 
 
Meer info over de vacature en het sollicitatieproces : 
 
Op basis van weerhouden CV’s worden de kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Heb je ons 
weten te enthousiasmeren tijdens dit gesprek, dan zal je doorverwezen worden naar een extern 
assesmentcenter voor bijkomende testing. Deze testing zal voorzien worden in de kantoren van 
HUDSON. 
 
Heb je nog inhoudelijke vragen over deze functie? Dan kan je mailen naar 
wouter.verschaeve@groepintro.be . Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stuur dan naar 
jobs@groepintro.be . Meer info over de organisatie vind je op www.groepintro.be 
 
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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