
 
Groep	  INTRO	  vzw	  zoekt	  versterking	  

	  
1	  buurt(net)werker	  (0,5	  VTE)	  voor	  haar	  team	  Vorming	  in	  de	  Vrije	  Tijd	  

	  
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	  op	  www.groepintro.be.	  	  
	  
Het	  team	  in	  Halle-‐Vilvoorde	  zoekt	  een	  nieuwe	  collega	  met	  snelle	  indiensttreding	  voor	  regio	  Vilvoorde-‐	  
Grimbergen	  
	  
Binnen	  de	  werksoort	  Vorming	  in	  de	  Vrije	  Tijd	  biedt	  het	  team	  vormingen	  en	  zinvolle	  vrijetijdsbesteding	  aan	  
maatschappelijk	  kwetsbare	  jongeren	  (12	  –	  30	  jaar),	  met	  een	  belangrijke	  opdracht	  in	  de	  buurtlokalen	  van	  
Strombeek	  en	  Borgt	  in	  Grimbergen.	  	  
	  
De	  taken	  van	  deze	  nieuwe	  collega	  zijn:	  

- Netwerken	  beheren	  en	  uitbouwen	  met	  buurtbewoners,	  relevante	  partners	  en	  (zelf)organisaties	  in	  
Strombeek	  Bever,	  met	  aandacht	  voor	  maatschappelijk	  kwetsbare	  bewoners;	  	  

- Het	  opnemen	  van	  een	  trekkersrol	  in	  de	  organisatie	  van	  het	  jaarlijkse	  buurtfeest	  'Strombeek	  Feest!	  ';	  
- Samen	  met	  de	  actieve	  vrijwilligers	  en	  buurtbewoners	  het	  buurtproject	  GRNS	  bestendigen,	  uitbouwen	  

en	  ondersteunen;	  
- De	  doelgroepen	  die	  bereikt	  wordt	  mee	  ondersteunen	  in	  ontmoeting	  en	  bij	  het	  opzetten	  van	  

activiteiten.	  
	  
	  

We	  zoeken	  iemand	  die:	  
	  
• zelfstandig	  kan	  werken	  
• in	  team	  kan	  werken	  en	  open	  staat	  voor	  vernieuwing	  
• in	  het	  bezit	  is	  van	  sterke	  communicatieve	  en	  sociale	  vaardigheden,	  zowel	  met	  de	  doelgroep	  als	  naar	  beleid	  

toe	  
• in	  het	  algemeen	  beschikt	  over	  een	  open,	  respectvolle	  en	  motiverende	  houding	  
• goed	  is	  in	  het	  werken	  met	  groepen	  (leiding	  geven,	  activeren,	  motiveren...)	  en	  vrijwilligers	  
• voldoende	  flexibiliteit	  aan	  de	  dag	  kan	  leggen	  wb	  arbeidsuren	  en	  werkopdrachten	  
• ervaring	  heeft	  in	  of	  voeling	  heeft	  met	  het	  werken	  met	  maatschappelijk	  kwetsbare	  mensen	  
• actief	  betrokken	  is	  en	  een	  actieve	  bijdrage	  levert	  aan	  het	  team	  en	  de	  organisatie	  
• Informeel	  leren	  kan	  stimuleren	  in	  de	  vrije	  tijd	  
• de	  praktische	  organisatie	  van	  vormingen,	  activiteiten	  en	  begeleidingen	  tot	  een	  goed	  einde	  brengt	  
• in	  het	  bezit	  is	  van	  een	  sociaal	  of	  pedagogisch	  diploma	  hoger	  onderwijs	  of	  gelijkwaardig	  door	  ervaring	  
• zo	  snel	  mogelijk	  kan	  beginnen!	  
	  
Rijbewijs	  is	  een	  must,	  een	  eigen	  wagen	  een	  pluspunt.	  	  
	  
	  
Ons	  aanbod:	  
	  
• een	  uitdagende	  job	  waar	  je	  initiatief	  mag	  nemen	  
• je	  komt	  terecht	  in	  een	  divers	  dynamisch	  team	  van	  jeugd-‐	  en	  opbouwwerkers	  die	  kwaliteit,	  uitwisseling,	  

communicatie	  en	  zorg	  voor	  elkaar	  hoog	  in	  het	  vaandel	  dragen	  
• een	  sterk	  VTO-‐beleid:	  je	  kan	  deelnemen	  aan	  een	  intern	  en	  extern	  vormingsaanbod	  en	  intervisies	  om	  jezelf	  

te	  versterken	  en	  verder	  te	  ontwikkelen.	  	  
	  
• contract	  van	  50%,	  in	  eerste	  instantie	  tot	  eind	  2019.	  Mogelijkse	  verlenging,	  afhankelijk	  van	  de	  verderzetting	  

van	  het	  project.	  
• loonbarema	  PC	  329	  barema	  B1C,	  extra	  ADV-‐dagen	  	  
• Plaats	  van	  tewerkstelling:	  Strombeek	  -‐Bever	  



• volledige	  terugbetaling	  van	  woon-‐werkverkeer	  met	  openbaar	  vervoer	  
• maaltijdcheques	  
• sterk	  VTO-‐beleid	  
	  
Motivatiebrief	  en	  CV	  via	  e-‐mail	  uiterlijk	  	  tegen	  17	  januari	  	  versturen	  naar	  Vicky	  Victor:	  
vicky.victor@groepintro.be.	  en	  Virginie	  Bauveroy:	  Virginie.bauveroy@groepintro.be	  
Gesprekken	  vinden	  plaats	  op	  	  24	  januari	  in	  de	  namiddag	  te	  Vilvoorde.	  
	  
	  


