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Groep INTRO zoekt  een vormingswerker coach in Regio Westhoek – 
Roeselare – Kortrijk  

 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het 
team van cluster 1 zoekt een vormingswerker-coach  voor het team onderwijs/vrije tijd. 
  

Taken 
  
Jongeren begeleiden in groep  in onze onderwijsprojecten en de werking voor jongeren in de vrije tijd 
Individuele begeleiding bieden aan de jongeren en samen met hen een traject en actieplan uitstippelen 
Samenwerken met collega’s om een goed traject op te stellen voor onze jongeren 
Vormingsactiviteiten uitwerken die aansluiten bij de trajecten van de jongeren 
Administratie gelinkt aan het project uitvoeren 
Op teamniveau input geven rond de trajecten alsook input geven naar nieuwe projecten 
In het bezit zijn van een technische achtergrond of interesse is een pluspunt voor de atelierwerking binnen de 
onderwijsprojecten en de werking voor jongeren in de vrije tijd. 

 

Profiel 
 
Jongeren mee kunnen krijgen in je verhaal, kunnen luisteren en belang hechten aan authenticiteit in de omgang met 
jongeren.  
Kennis/ervaring zowel in groepsvormingswerk als individuele begeleidingen van jongeren. 
Doelgericht en laagdrempelig aan de slag gaan met vormingsthema’s en die voor een zeer diverse groep kunnen 
brengen. 
Enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig. 
Kennis/ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren  
Organisatietalent hebben (plannen en uitvoeren) en resultaatsgericht kunnen werken 
In team kunnen werken, overleggen en rapporteren naar partners betrokken bij trajecten van jongeren  
Vlot beheersen van de Nederlandse taal  
Diploma hoger onderwijs - korte type in een sociale richting- of gelijkwaardig door ervaring  
Kunnen werken met PC: goede kennis van Word en Excel 
Beschikken over een rijbewijs B  
 

Aanbod  
 
Vervangingscontract 0.8 VTE  
Loonbarema B1c PC 329 – maaltijdcheques – een dynamisch team – een interessante uitdaging. 
Solliciteren met een motivatiebrief en CV tot 14/02/2019 per e-mail naar  hilde.bouckenooghe@groepintro.be 
 
Selectiegesprekken gaan door op 18/02/2019 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen. 
 
 

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond, 

nationaliteit of levensbeschouwing. 
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