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Groep INTRO vzw 

zoekt een 
jongerenwerker in Asse (M/V/X) 

 
Het Vlaams-Brabantse (regio Halle-Vilvoorde) onderwijsteam van Groep INTRO is op zoek naar een 
enthousiaste coach voor jongeren.  
 
Jouw opdracht is het begeleiden van jongeren, zowel individueel als in groep. Jongeren worstelen met 
zichzelf, hun context of hun emotionele rugzak en daardoor komt hun schoolcarrière in het gedrang. 
Ze zitten in een impasse en hebben een uitweg nodig. NAFT biedt hen die uitweg. 
 
Jouw takenpakket: 
• Jongeren begeleiden/coachen – begeleiden van jongeren in hun ontwikkelingstraject. Jouw taak 

zal bestaan uit het aanklampend werken, jongeren activeren, talenten opzoeken, 
groepsvormingen uitwerken, contacten onderhouden met scholen en CLB’s.  

• Samenwerken met collega’s om een passend traject op te stellen voor de jongeren. 
• Deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen op het niveau van het project, het team, de regio 

en de organisatie.  
• Je voert administratie gelinkt aan het project nauwkeurig uit. 
 
 
Wie zoeken we? 
• Je ziet talenten in jongeren en vertaalt obstakels in mogelijkheden. 
• Een relevant diploma is een pluspunt, maar ervaring en goesting is hetgeen dat telt. 
• Je kan een vertrouwensband uitbouwen en goed luisteren. 
• Je bent een enthousiasmerend persoon met de nodige flexibiliteit en stressbestendigheid. 
• Je kan zeer goed een netwerk uitbouwen en onderhouden. 
• Je bent een teamspeler, maar werkt ook graag zelfstandig.  
• Je kan vlot werken met courante Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel). 
 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven.  
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Ons aanbod: 
• Een fulltime contract bepaalde duur tot eind maart 2023 met mogelijkheid tot verlenging 
• Een fantastisch project dat kansen geeft aan jongeren regio Asse 
• Een rijke leeromgeving met ruimte voor eigen initiatief én veel mogelijkheid tot inspraak en 

betrokkenheid bij de werking van de organisatie. 
• Verloning volgens barema PC 329 B1C  
• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en vergoeding voor woon-werkverkeer 
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken 
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee 

vorm geeft 
• Werklocatie: kantoor in Nieuwstraat 122C te Asse, maar flexibel wat betreft het aanbod naar 

scholen in de regio 
• Omkadering door een gemotiveerd team, teamleider en coördinator 
• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
 
 
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 29/9/2022 naar 
joeri.meskens@groepintro.be en vicky.victor@groepintro.be  
De selectiegesprekken staan gepland op 3 oktober 2022 
 
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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