
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een jongerenwerker in Vilvoorde (80%) 
 

 

 

Groep INTRO zoekt een jongerenwerker in 

Vilvoorde voor het project ‘Metal & Wood’. Het project wil NEET-jongeren vinden en aanspreken, een 

vertrouwensband met hen opbouwen om hen nadien te begeleiden naar werk of opleiding, rekening 

houdend met hun persoonlijke leven en mogelijke hinderpalen.  

Het project mengt individuele trajectbegeleiding met groepsmodules. Werkgeversbenadering én 

outreachend werken zijn een wezenlijk onderdeel van deze opdracht. 

 

Het TAKENPAKKET van de jongerenwerker 

 Contacten leggen met kansengroepen (NEET jongeren)  in de wijk, op pleintjes, in moskeewerkingen 

of zelforganisaties… 

 Vindplaatsgericht werken  

 Vertrouwenspersoon zijn voor de jongeren  

 Jongeren stimuleren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en te activeren 

 Samenwerken met omgeving en relevante actoren om positieve aansluiting en betrokkenheid te 

bevorderen  

 Inschakeling op de arbeidsmarkt d.m.v. 

o individuele begeleiding van de deelnemers (van intake tot nazorg) 

o sollicitatietraining en andere vorming aan groepen van werkzoekenden  

 Onderhouden van contacten met werkgevers i.f.v 

o ontleden van vacatures i.f.v. gevraagde competenties 

o matchen van competenties van werkzoekenden met een vacature 

o prospectie en onderhouden van een netwerk aan werkgevers 

o sensibiliseren van werkgevers 

o onderhandelen i.f.v. plaatsing deelnemers 

o nazorg verlenen i.f.v. garanderen van behoud van tewerkstelling 

 Administratie en registratie 

o beheren van individueel dossier (papieren en elektronisch dossier) 

o uitvoeren van alle registratie in functie van subsidiëring 

 Actieve en betrokken participatie om het  project en team mee vorm te geven 

 Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

 Je hebt ervaring of achtergrond in het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren en 
vindplaatsgericht werken  

 Je gelooft in de talenten en competenties van  jongeren en wil hiermee aan de slag 

 Je bent een netwerker en legt vlot contacten met partnerorganisaties  

 Je vindt je weg  in de Vilvoordse sociale kaart 

 Je kan jezelf organiseren  (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren) 

 Je bent betrouwbaar in het opvolgen van administratieve verplichtingen 

 Je kan resultaatsgericht werken 

 Je bent dynamisch en flexibel  

 Je kan werken met de PC: minimaal goede kennis van Word, Excel en Outlook 



 Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans 
 

Het AANBOD 

 een deeltijds (80%)  contract van bepaalde duur (het project loopt af op 31/12/2019), kans op 

verlenging 

 maaltijdcheques 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

 een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamleider 

 

PRAKTISCH 

 Stel je voor 5 mei 2019 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Vicky Victor, 

vicky.victor@groepintro.be.  

 Selecties vinden plaats begin mei 

 Je start zo snel mogelijk, bij voorkeur ten laatste eind mei 

 Werklocatie: Witherenstraat - Vilvoorde  
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