
 
Groep INTRO Asse zoekt jobadviseur  (50%) 
 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. 

We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding (www.groepintro.be). 

 

De jobadviseur werkt actief mee aan de uitbouw van werkplekleren in de regio door werkgevers te 

vinden, die hun werkvloer openstellen als werk- en/ of stageplaats voor werkzoekenden. Daarnaast 

begeleidt hij werkzoekenden tijdens hun stage op de werkvloer, ondersteunt de werkgever en maakt 

evaluaties op.  

De jobadviseur maakt deel uit van een team dat contacten heeft met werkgevers voor werkzoekenden 

in het project TWE.  

 

FUNCTIEBESCHRIJVING: 

Een jobadviseur heeft binnen een team van jobcoaches een specifieke functie: 

  

- Een netwerk aan bedrijven uitbreiden en onderhouden 

o Contacten leggen met bedrijven die Groep INTRO niet kennen en het aanbod 

voorstellen in functie van vacatures in de toekomst 

o Warm houden van bestaande contacten in functie van vacatures bedrijfsbezoeken en 

stages  

o Actief zoeken naar vacatures en/of stageplaatsen voor de doelgroep 

 Vacatures bundelen en ter beschikking stellen van de jobconsulenten en 

werkzoekenden 

 

- Ondersteuning van het werkplekleren: 

o Ondersteuning van de werkgever met advies en coaching 

o Ondersteuning van de werkzoekende met coaching en bijsturing 

- Dienstverlening aan bedrijven 

o Geschikte kandidaten voor openstaande vacatures aanbrengen 

o Informatie verlenen over jobcoaching en tewerkstellingsmaatregelen en indien 

gewenst ondersteunen  

o Eerste selectie voor de bedrijven doen met werkzoekenden die Groep INTRO 

begeleidt 

PROFIEL: 

- Wij zijn op zoek naar de volgende competenties in onze nieuwe medewerker: goed kunnen 

plannen – sociaal – flexibel zijn – stressbestendig zijn – netwerker – initiatief nemen – 

oplossingsgericht werken – assertief – teamspeler – leergierig – mobiel – commercieel 

aangelegd – bruggen bouwen - communicatief 



- Minstens diploma bachelor 

- Ervaring met sales/ commerciële ervaring 

- Beschikken over rijbewijs en eigen wagen strekt tot aanbeveling  

- Interesse in of ervaring / voeling met de doelgroep 

- Goede kennis van, interesse in en voeling met de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven  

- Kennis van het bedrijvennetwerk en sectoren in de regio  

- De mogelijkheden van personen in begeleiding kunnen inschatten en met aandacht voor hun 

context werken aan hun loopbaanperspectief. Ervaring met anderstaligen strekt tot 

aanbeveling. 

- Goede kennis Nederlands en Frans 

- Goede kennis van office. 

Aanbod 
Arbeidsvoorwaarden:  

- deeltijds contract (50%) onbepaalde duur 
- Standplaats Asse 

 
Loon:  

- Loonbarema PC 329 B1c 
 
Voordelen:  

- Maaltijdcheques 
- ADV-dagen  
- Een dynamisch team  
- Een interessante uitdaging 

 

Selectieprocedure 
We kijken uit naar je brief en cv.  
Je verstuurt beide via mail naar maaika.vanderheijden@groepintro.be ten laatste op 20 mei 2019. 
De gesprekken zijn gepland op donderdag 23 mei in Asse. 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  

mailto:maaika.vanderheijden@groepintro.be

