
 
 

 
   

Groep INTRO zoekt een vormingswerker jongeren (12-18j) Sint-Niklaas 
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en ondersteuning aan voor jongeren die extra kansen nodig hebben. Het 
team in Sint-Niklaas zoekt, voor een uitbreiding van haar projecten, een nieuwe collega met indiensttreding midden 
augustus 
 

Taken 
 
- Geven van vorming aan jongeren 
- Jongeren uit het secundair onderwijs ondersteunen en versterken om zo schooluitval en ongekwalificeerde 

uitstroom te vermijden 
- Samenwerken met scholen (leerkrachten, leerlingenbegeleiding, CLB, directie, …)  
- Een vormingsprogramma ontwikkelen, voorbereiden en begeleiden 
- Projecten en groepswerk opzetten vanuit individuele trajecten 
- Individuele gesprekken voeren met jongeren, hun traject opvolgen 
- Samenwerking met teamleden en extern netwerk  
- Werken aan verbeteren/herstel contact tussen jongeren, de school en hun context 

 
Profiel 
 
- Je gelooft in de kracht van jongeren, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering  
- Ervaring in individuele begeleiding van jongeren – 18 jaar en/of ervaring met een schoolcontext  
- sterk empathisch vermogen om de sociale achtergrond van de jongeren in te schatten en kritisch te zoeken naar 

vormen van ondersteuning  
- in staat zijn om te gaan met jongeren met een multicomplexe problematiek 
- ervaring hebben in het begeleiden van groepen  
- gericht zijn op netwerken en samenwerken met scholen  
- enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig  
- communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
- bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 
- rijbewijs B 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden zal 
verwerven. 

 
Procedure  
 
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 9/7/2019. 
Per e-mail: egon.mutsaerts@groepintro.be 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 juli 
 
Aanbod  
 
Contract bepaalde duur met reële kans op verlenging – voltijds of deeltijds bespreekbaar 
Loonbarema B1c PC 329  
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
Open bedrijfscultuur 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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