
  
 
 
 

Groep INTRO zoekt een 
vormingswerker jongeren in Boom 

(m/v/x) 
 

 
Wil je meewerken aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is?  
Is werken, vanuit vertrouwen en het bevorderen van autonomie, de basis van jouw coaching?  
Heb je een passie voor de mogelijkheden van kwetsbare doelgroepen op de regionale arbeidsmarkt? Dan 
ben je voor de job als coach-vormingswerker binnen Groep INTRO aan het juiste adres! We starten 
nieuwe projecten op en daarom zijn we op zoek naar versterking van ons team.  
 
De schoolloopbaan is een cruciale fase in het leven van jongeren. Toch verlaten er nog steeds heel wat 

jongeren vroegtijdig of zonder diploma de schoolbanken. 

Als vormingswerker ga jij aan de slag met jongeren, die arbeidsbereid zijn maar nog een weg af te leggen 

hebben naar arbeidsrijpheid. Jij geeft vormingen aan deze jongeren waarin je arbeidscompetenties en 

loopbaangerichte competenties aanreikt.   

  

Jouw takenpakket 

- Je ontwikkelt en geeft vormingen aan een groep jongeren uit het centrum Leren en Werken 

waarbij je hen op weg helpt naar arbeidsrijpheid. 

- Je geeft indien nodig ook  individuele begeleiding aan deze jongeren. Je houdt hierbij rekening 

met hun sociale achtergrond om de juiste vorm van ondersteuning aan te bieden. Daarnaast 

speel je flexibel in op hun behoeften en hun eigen inbreng. 

- Je zet in op een positieve verbinding tussen jongeren aan de hand van vorming, coaching en 

advies. 

 

Verwachtingen rond het profiel 

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

- Je behaalde minimum een bachelor in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig via 

ervaring) 

- Je hebt ervaring in het werken met jongeren in groep en/of ervaring met een schoolcontext   

- Je hebt affiniteit met maatschappelijk kwetsbare jongeren en je gebruikt jouw 

oplossingsgerichte coaching vaardigheden om het beste naar boven te halen in jongeren met 

een multi-complexe problematiek 

- Je bent een enthousiasmerende persoon met de nodige flexibiliteit en stressbestendigheid 

- Je bent administratief sterk en je houdt de administratie van het project nauwkeurig bij 

- Je communiceert open en professioneel met de betrokken scholen, het ruimere netwerk en 

met je collega's 

- Je werkt makkelijk samen met diverse collega’s en slaagt erin een constructieve bijdrage te 

leveren aan het teamwerk 

- Je organiseert zelf je werk en je werkt resultaatgericht 

- Je kan bij voorkeur snel starten 

- Een rijbewijs is een plus  



 

Ontbreekt er één of meerdere van bovenstaande verwachtingen?  Vertel ons dan hoe je deze 

vaardigheden zal verwerven 
 

Ons aanbod 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur ( 80% bespreekbaar)    

- Je zal voornamelijk werken in Boom  

- 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. 

- Omkadering door een gemotiveerd team, een teamleider en een 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 24 oktober 2022 naar 

cis.vandael@groepintro.be 

De sollicitatiegesprekken gaan door op vrijdag 28 oktober 2022 te Antwerpen  

Wil je meer info over de jobinhoud, voorwaarden, aanbod of selectieprocedure. Cis helpt je graag 

verder: cis.vandael@groepintro.be 
 

 
Waag je kans! Groep INTRO vzw vertrekt vanuit de competenties van hun medewerkers. Kwaliteiten 

bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, 

handicap of nationaliteit. 
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