
 
      

 

Groep INTRO zoekt jobconsulent TAR (50 à 60%) 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. 
Het team in Tienen-Diest is op zoek naar een jobconsulent voor de TAR (Tender Armoede). De doelgroep van 
deze tender bestaat uit werkzoekenden in armoede met een mogelijke welzijnsproblematiek en met een 
duidelijke focus op arbeid. Deze werkzoekenden worden toegeleid naar het groepsluik. 

Resultaatgebieden  
 

1. Inhoudelijk uitwerken en aanbieden van ondersteuning en vorming in groepsverband.  
Per groepsessie worden er voldoende uren voorzien zodat elke deelnemer minstens 180 uren kan deelnemen. 
Het aantal dagdelen per week mag niet meer dan 4 halve dagen bedragen. Het groepswerk mag niet langer dan 
5 maanden duren en maximaal 2 weken onderbroken worden.  
 
In het groepsluik komen volgende thema’s aan bod: 

1. Verhogen van het zelfinzicht van de werkzoekende met betrekking tot: 
o arbeidsethiek en arbeidsattitudes, 
o de competenties en sleutelvaardigheden, 
o de bepaling en verfijning van de jobdoelwitten, 
o opmaak van een competentiegericht cv en sollicitatiebrief, 
o de welzijnsdrempels en randvoorwaarden, 
o de persoonlijke communicatiestijlen, 
o de conflictbeheersing, 
o de persoonlijke leerpunten, het ontschuldigingsproces. 

 
2. Het zichtbaar maken, ontwikkelen en inschakelen van het individuele sociaal netwerk (zowel het 

structurele welzijnsnetwerk als het netwerk in de persoonlijke omgeving en de ontwikkeling ervan via 
maatschappelijke integratie). 

 
3. Het verhogen van de zelfredzaamheid, het in evenwicht brengen van de draagkracht-draaglast balans 

en het verhogen van de veerkracht. 
 
 

2. Opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
De output aan het einde van het groepsluik is het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) met concrete acties. Je 
bent verantwoordelijk voor de opmaak van het POP, in overleg met de werkzoekende en de VDAB werk-
welzijnsconsulent. 
 

3. 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 op relatief korte termijn beschikbaar.  

 
Voorwaarden:  

- Je beschikt over minimaal een bachelor diploma (of je bent gelijkwaardig door ervaring) 
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met coaching van werkzoekende 
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in vorming geven aan groepen 

 

Aanbod 
Arbeidsvoorwaarden:  

- Contract bepaalde duur 50 à 60% tot okt, kans verlenging van 5 maanden 
- Werkingsgebied Tienen, Diest 

 
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 melek.sahin@groepintro.be 
(mevr.) ten laatste op 16/06/2018. 
Selectiegesprekken op 18/06/2018. 
 
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
 

mailto:sophia.hoornaert@groepintro.be

