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Groep INTRO vzw  

zoekt 

een teamleider  

 

Ben jij iemand die graag mensen inspireert om zelf te denken en te beslissen ?   

Is werken, vanuit vertrouwen en het bevorderen van autonomie ,de basis van uw coaching ? 

Verlies je de waarden en doelen van de organisatie niet uit het oog ?  

Heb je een passie voor de mogelijkheden van kansengroepen op de regionale arbeidsmarkt ? 

Ben je iemand die makkelijk verbinding maakt en externe netwerken uitbouwt ? 

Verlies je bij het werken de vooropgezette resultaten niet uit het oog ? 

Dan is de job als teamleider SCHOOL-VIVT binnen Groep INTRO misschien wel iets voor u. 

 

Het team SCHOOL-VIVT van Groep INTRO vzw in Aalst  zoekt een teamleider.   Als teamleider stuur 

je een team van vormingswerkers, coaches en werkbegeleiders aan vanuit de principes van 

resultaatsgericht coachen.  

De teamwerking bestaat in dit geval uit medewerkers binnen de tegel school en vrije tijd die actief 

zijn binnen VIVT, NAFT, Aanloopfase en samenwerkingsverbanden met CLW. 

 

Het TAKENPAKKET 
 

 Je  ondersteunt  je  collega’s  bij  het  verdelen  van  de      taken  in  het  team  waarbij zo veel mogelijk  

rekening  gehouden wordt met ieders talenten en competenties in evenwicht met de 

verwachtingen van de opdrachtgever/werkgevers. 

 Je ondersteunt je collega’s bij het opmaken van een teamjaaractieplan en de inhoudelijke uitbouw 
van de werking. 

 Je ondersteunt je collega’s bij het benoemen van doelen en resultaten die ze binnen een 

vastgelegde termijn willen behalen en bewaakt dat de inhoudelijke en financiële doelen van het 

team gehaald worden. Waar nodig stuur je bij. 

 Je voert resultaatsgerichte opvolgingsgesprekken.  

 Je neemt zelf initiatief en ondersteunt het  team bij  het  uitbouwen van sterke 

samenwerkingsverbanden met scholen  en  andere organisaties uit de profit en non profit.  

 Je implementeert de ondersteunende processen (GDPR, Q-for, office 365, tobania, FSS, 

communicatieplan…) in het team en de verschillende projecten 

 Je neemt om actieve rol op in de interne en externe communicatie. 

 Je ontwikkelt samen met je team nieuwe projecten. 
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KERNCOMPETENTIES (meer uitleg vind je in het basisfunctieprofiel) 

 

 Klantenbetrokkenheid 

 Eigenaarschap 

 Ambassadeurschap 

 Resultaatsgerichtheid 

 Ondernemerschap 

 Kunnen samenwerken 

 Flexibiliteit 

 Stressbestendigheid 
 Communiceren en netwerken 

 

Het AANBOD 

 een fulltime contract van onbepaalde duur. 

 Verloning  volgens  PC  van  de  sociaal-culturele  sector  329,  barema  B1A  en  maaltijdcheques 

 flexibel werken (tijds- en plaats onafhankelijk). 

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

 
PRAKTISCH 

 Kandidaatstelling  tot 30/05/2020  met cv en motivatiebrief t.a.v. 

herman.verhelst@groepintro.be 

   Werklocatie : Aalst  

 

 
 
 
 
 
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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