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Groep INTRO zoekt jobconsulent TIW (60%) – contract 3 mndn 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. 
Het team in Tienen is op zoek naar een jobconsulent voor de TIW. De doelgroep van deze tender zijn 
werkzoekenden, waarmee we actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor werkplekleren.  
 
Werkplekleren is een verzamelnaam voor maatregelen die het voor werkzoekenden mogelijk maakt om een job 
te leren op de werkvloer. Het bevat leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, 
arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. Momenteel kan dit 
gaan over IBO, een beroepsverkennende stage, een instapstage voor jongeren of een opleidingsstage.  
 
De trajectbegeleider begeleidt en bemiddelt langdurig werkzoekenden (1 jaar UVW) intensief en op maat, via 
een systeem van werkplekleren met het oog op een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.  
 
De tender intensief werkplekleren wordt door een team van trajectbegeleiders en jobhunters uitgevoerd. 
 

Resultaatgebieden  
 
Verzorgen van intensieve en diepgaande oriëntering teneinde het zelfinzicht en de zelfredzaamheid van de 
werkzoekende te verhogen.  
Taken:   

- Dossierstudie van de toegeleide werkzoekenden, overleg met trajectbegeleiders VDAB, intake met 
werkzoekende 

- In groep werken rond basisvaardigheden en attitudes, observeren en registreren 
- In kaart brengen van de aanwezige competenties per deelnemer (via observatie, spelvormen, 

zelfbeoordeling, …) 
- Het verwerven van zicht op eigen competenties, de mogelijkheden en belemmeringen tot de 

arbeidsmarkt 
- Het verwerven en verwerken van kennis over alle aspecten van de arbeidsmarkt 
- Samen met de werkzoekenden werken rond een realistisch jobdoelwit 
- CV + sollicitatiebrief opstellen met werkzoekenden 
- POP opmaken per deelnemer in functie van het jobdoelwit 
- Actieplan opstellen op vlak van begeleiding, bemiddeling en werkplekleren 
- … 

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

- Ondersteunen bij het wegwerken van drempels:  
o belemmerende randvoorwaarden 
o arbeidsmatige zelfredzaamheid uitbouwen. 

- Intensieve begeleiding bij sollicitaties en empowerment:  
o Vacatures zoeken en de werkzoekende motiveren om zelf vacatures te zoeken. 
o Sollicitatietraining  
o Het zichtbaar maken, ontwikkelen en inschakelen van het netwerk van de werkzoekende. 
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o Toepassing van de aangeleerde vaardigheden + zelfevaluatie & zelfcorrectie van de acties door 
de werkzoekende.  

- Jobmatching en jobhunting op maat, zowel ifv het werkplekleren als duurzame tewerkstelling.  
- Begeleiding tijdens werkplekleren:   

o Op zoek gaan naar werkplekken 
o Opmaak van individueel begeleidingsplan 
o Intensieve coaching en begeleiding ifv het versterken van het functioneren op de werkvloer 
o Competenties meten en in kaart brengen 
o Coaching voor de werkomgeving  

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

- … 
 
Actief gebruiken en onderhouden van een uitgebreide vacature- en stagebank met als doel voldoende werkvloeren 
voor werkplekleren en tewerkstelling 
 Taken: 

- Kennis opbouwen van de regionale arbeidsmarkt  
- Werkgevers aanspreken en netwerk uitbouwen 
- Alle contacten met werkgevers registeren in de databank 
- Opsporen van verborgen stageplekken en vacatures 
- Bedrijfsbezoeken organiseren 
- Vacatures doorgeven  
- … 

 
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.  
- Je ontwikkelt de werkzoekenden in je project: je geeft advies omtrent hun ontwikkelingsmogelijkheden, 

je geeft feedback (zowel positief als negatief). Je bewaakt hun ontwikkeling.  
 
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.  
- Je ontwikkelt mee methodieken. 

 
Troeven: 

- Je hebt een eerste ervaring in trajectbegeleiding of oriëntering 
- Je bent onmiddellijk beschikbaar  

 
Voorwaarden:  

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

- Contract bepaalde duur (juni – sept) 60%  
- Standplaats Tienen 

 
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 teamverantwoordelijke 
melek.sahin@groepintro.be ten laatste op 16/06/2018. 
 
Selectiegesprekken: maandag 18 juni 
Het interview evalueert of je over de nodige competenties beschikt. Ook bespreken we je motivatie, interesse en 
ervaring.  
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
 

mailto:melek.sahin@groepintro.be

