Groep INTRO vzw
zoekt
een taalcoach

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We doen
dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be
Groep INTRO is op zoek naar een taalcoach.
De taalcoach is mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een markt- en klantgerichte dienstverlening
(taalcoaching, taalondersteuning, jobcoaching, training, begeleiding, screening en assessment …)
Het TAKENPAKKET van een taalcoach:
 Individuele taalondersteuning van werkzoekenden met het oog op tewerkstelling
 Organisatie, ontwikkeling en geven van taaltraining aan werknemers
 Job- en taalcoaching
 Uitbouw van een netwerk
 Algemene administratieve taken
Verwachtingen rond het PROFIEL










Coaching- en begeleidingsvaardigheden
Pedagogische en didactische bekwaamheid: attest NT2 of taalcoach is een pluspunt, affiniteit met het
Nederlands een must
Efficiënt en doelgericht kunnen communiceren
Zin voor ondernemen
Probleemoplossend kunnen werken
Administratief en computervaardig zijn
Zelfstandig, flexibel en wendbaar
Stressbestendig
Minimaal bachelor of ervaring in een gelijkaardige functie, met individuele begeleiding naar werk en
vorming geven

Andere vereisten


Mobiel zijn in de regio + eigen wagen

Jobgerelateerde competenties
 Twee klanten benaderen: werkgevers en werknemers
 Kennis overbrengen aan cursisten
 De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
 Communicatief vaardig zijn (mondeling en schriftelijk), zich kunnen aanpassen aan laagtaalvaardigen
 Kennis van de courante software pakketten
 Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren
 Promotie voeren voor de producten van Groep INTRO
 Goed kunnen plannen en organiseren
 Teamspeler zijn

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden
zal verwerven.
Het AANBOD
 een deeltijds (50%) contract voor onbepaalde duur
 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 teamverantwoordelijke
PRAKTISCH
 Kandidaatstelling ten laatste op 10/05/2019 met cv en motivatiebrief t.a.v.
maaika.vanderheijden@groepintro.be
 Gesprekken gaan door op donderdag 16 mei in de namiddag in Asse
 Starten: onmiddellijk
 Werklocatie: Halle-Asse
 Je kan het basisprofiel opvragen via onderstaande gegevens
VRAGEN?
Mailen naar maaika.vanderheijden@groepintro.be
Of bellen op GSM: 0473 53 91 76

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

