
 

Groep INTRO vzw 
zoekt een 

jongerenwerker 
 

 

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 werft een jongerenwerker aan voor haar team te Halle-Vilvoorde, dat zowel in opdracht 

van andere organisaties (scholen, jeugddienst, asielcentrum…) als vanuit een eigen marktgericht 

aanbod vorming en begeleiding biedt aan jongeren uit kansengroepen.  

  

Het TAKENPAKKET  

- Vormingen bieden aan de verschillende doelgroepen die het team bereikt  

o Leerlingen uit het deeltijds én voltijds onderwijs die nood hebben aan een alternatief 

onderwijstraject (voorheen persoonlijk ontwikkelingstraject) 

o Niet-begeleide minderjarige asielzoekers in het opvangcentrum van 

Steenokkerzeel 

- Actief participeren aan het teamgebeuren 

 

We zoeken iemand die: 
 

• sterk is in het voorbereiden en het geven van inhoudelijk kortdurende en langer durende 
vormingsprogramma's aan jongeren uit de kansengroepen  

• goed is in het werken met groepen (leiding geven, activeren, motiveren...) 

• de praktische organisatie van vormingen en begeleidingen tot een goed einde brengt 

• onze deelnemers ook individueel aangepast kan benaderen: opvolging en evaluatie van elke 
jongere, in nauw overleg met de betrokken actoren 

• actief betrokken is en een actieve bijdrage levert aan het team en de organisatie  

• in het bezit is van sterke communicatieve en sociale vaardigheden 

• in het algemeen beschikt over een open, respectvolle en motiverende houding 

• in het bezit is van een sociaal of pedagogisch diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door 
ervaring 

• ervaring heeft in of voeling heeft met het werken met maatschappelijk kwetsbare mensen 

• zelfstandig kan  werken 

• in team kan werken en open staat voor vernieuwing 

• voldoende flexibiliteit aan de dag kan leggen wb arbeidsuren en werkopdrachten 

• zo snel mogelijk kan beginnen! 
 
Rijbewijs is een must, een eigen wagen een pluspunt. 
 
Het AANBOD 

• een vervangingscontract, minstens tot eind 2019 

• 70% tewerkstelling 

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

• flexibel werken (tijds- en plaats onafhankelijk) en recht op ADV 

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

 

http://www.groepintro.be/


 
 

 

 

 

 

PRAKTISCH 

• Kandidaatstelling ten laatste op 2/07/2019 met cv en motivatiebrief t.a.v. 

joeri.meskens@groepintro.be 

• Kandidaten die weerhouden worden, worden via e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Deze gesprekken zijn gepland op 4 juli in de voormiddag in Halle 

• Starten: midden augustus. 

• Werklocatie: Halle-Vilvoorde 

 

VRAGEN? 

• Mailen naar joeri.meskens@groepintro.be 


