
 
      

 

Groep INTRO zoekt trajectbegeleider opleidingen (80 à 100%) 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. 
Het team in Leuven is op zoek naar een trajectbegeleider voor de opleidingen. De doelgroep van deze 
opleidingen zijn werkzoekenden, die interesse hebben in een opleiding huishoudhulp, hulpschrijnwerkerij, bouw 
of carrosserie. 
 

Resultaatgebieden  
Toeleiden/verzorgen van instroom van de deelnemers aan de verschillende opleidingen. 
Taken: 

 
- Actief zoeken naar kandidaten voor onze opleidingen door gebruik te maken van verschillende 

recruteringskanalen 
- Onderhouden van contacten met VDAB, OCMW en andere doorverwijzers  
- Bekendmaken van de opleidingen: informatie plaatsen op verschillende websites, aanmaken en 

verdelen van flyers en affiches, sturen van mailings, promo-acties uitwerken, aanwezig zijn op 
netwerkevents 

- Up to date houden van werfreserves en zorgen voor een optimale bezetting 
- …  

 
 
Screenen van de werkzoekende samen met de technisch instructeurs om zicht te krijgen op de competenties, 
nodig om de opleiding te kunnen volgen.  
Taken:   

- Dossierstudie van de werkzoekenden, overleg met trajectbegeleiders VDAB 
- In kaart brengen van de aanwezige competenties per deelnemer 
- Inschatten of de deelnemer de opleiding kan voltooien 
- Beslissen of een kandidaat kan starten met de opleiding 
- Intakes organiseren 
- … 

 
Intensieve begeleiding, actieve prospectie en bemiddeling op maat met het oog op doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt.  
Taken:  

- Netwerk van werkgevers bestendigen en uitbouwen:  
o Voorstellen van GI bij verschillende werkgevers 
o Organiseren van stuurgroepen 

- Intensieve begeleiding bij sollicitaties en empowerment:  
o Vacatures zoeken en de werkzoekende motiveren om zelf vacatures te zoeken. 
o Het zichtbaar maken, ontwikkelen en inschakelen van het netwerk van de werkzoekende 

- Nazorg tijdens tewerkstelling:  
o Begeleiding en opvolging van deelnemer, werkgever en werkomgeving  

- … 
 
 



 
Systematische uitvoering van de administratie verbonden aan de werking 
 Taken:  

- Nauwgezet en tijdig bijhouden van aanwezigheidslijsten 
- Per werkzoekende een dossier bijhouden (zowel op papier als in MLP) met de nodige ondertekende 

documenten 
- … 

 

Profiel: Competenties en voorwaarden 
Generieke competenties:  

- Je beschikt over de inzet, de ambitie en het enthousiasme om objectieven te halen.  
- Je werkt graag en goed in een team en stemt je eigen doelen af op de doelstellingen van het team.  
- Je organiseert het werk ifv de te behalen resultaten.  

 
 
Beroepstechnische competenties:  

- Je hebt kennis van begeleidings- en coachingsmethodieken en past ze correct toe. 
- Je hebt kennis van sociale kaart en arbeidsgerelateerde instanties, maatregelen, terminologie. 
- Je kan werken met heterogene groepen en het eigen handelen op basis daarvan aanpassen. 
- Je ontwikkelt netwerken en bestendigt deze.  

 
 
Troeven: 

- Je hebt ervaring in het uitbouwen van netwerken. 
- Je hebt ervaring met werkgeversbenadering. 
- Je hebt een eerste ervaring in trajectbegeleiding. 
- Je bent flexibel en kan goed prioriteiten stellen. 
- Je bent op relatief korte termijn beschikbaar.  

 
Voorwaarden:  

- Je beschikt over minimaal een bachelor diploma (of je bent gelijkwaardig door ervaring). 
 

Aanbod 
Arbeidsvoorwaarden:  

- Contract onbepaalde duur 80 à 100%  
- Standplaats Leuven 

 
Loon:  

- Loonbarema PC 329 B1c 
 
Voordelen:  

- Maaltijdcheques  
- Een dynamisch team  
- Een interessante uitdaging 

 

Selectieprocedure 
We kijken uit naar je brief en cv. Je verstuurt beide via mail naar de teamcoach britt.lambregts@groepintro.be 
ten laatste op 12/02/2018. 
De gesprekken zijn voorzien op 14/02/2018 in de namiddag. 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  

mailto:britt.lambregts@groepintro.be

