
 

 

 

 Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
   

 
Groep INTRO zoekt een trajectbegeleider/vormingswerker jongeren (-18 jaar)  

 regio Leuven  
 
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en ondersteuning in de zoektocht naar werk aan voor jongeren die extra 
kansen nodig hebben. Het team in Leuven zoekt een nieuwe collega voor een uitbreiding van haar projecten binnen 
onderwijs en vrije tijd.  
 
 

Taken 
- Contact opnemen met werkgevers, kunnen onderhandelen 
- Individuele begeleiding van jongeren met het oog op tewerkstelling/stage  
- Jongeren uit deeltijds onderwijs begeleiden in hun zoektocht naar werk, onder andere door vorming te geven over de 

arbeidsmarkt (verwachtingen van een werkgever, de arbeidscultuur, hoe je werk kan vinden) 
- Prospecteren naar stageplaatsen en vacatures die overeenkomen met de profielen van de jongeren 
- Coaching van jongeren op de werkvloer bij werkgevers  
- Competenties inschatten van jongeren en koppelen aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt inschatten  
- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in het systeem van de opdrachtgever MLP, …)  
- Samenwerken met scholen 
- Samenwerking met teamleden en extern netwerk  
- Organiseren van wekelijkse vrijetijdsactiviteiten 

 

 
Profiel 
- Je gelooft in de kracht van jongeren, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering  
- Ervaring in individuele begeleiding van jongeren– 18 jaar en/of ervaring met een schoolcontext  
- sterk empathisch vermogen om de sociale achtergrond van de jongeren in te schatten en kritisch te zoeken naar 

vormen van ondersteuning  
- ervaring hebben in het begeleiden van groepen  
- kennis van de arbeidsmarkt  
- gericht zijn op netwerken en samenwerken met scholen en werkgevers  
- enthousiasmerende persoon, flexibel, zelfstandig en stressbestendig  
- problemen diplomatisch en consequent kunnen aanpakken 
- bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 
- praktisch organisatie van vormingen, activiteiten en begeleidingen tot een goed einde kunnen brengen 
- communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
- rijbewijs B en eigen vervoer. 
- zo snel mogelijk kunnen beginnen! 

(Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden zal 
verwerven). 

 
Procedure  
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 13 april 2020. 
Per e-mail: melek.sahin@groepintro.be (mevrouw) 
 
Aanbod  
Een deeltijds (60%) contract van onbepaalde duur.  
Loonbarema B1c PC 329  
Maaltijdcheques – vergoeding woon-werkverkeer. 
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
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