
 

  Groep INTRO zoekt  
een job- en taalcoach  

in Antwerpen  
 
 

Als job- en taalcoach biedt je enerzijds ondersteuning aan werknemers die drempels ervaren om hun 
job goed te doen en anderzijds taalondersteuning voor anderstalige werknemers in diverse 
projecten: in bedrijven/ organisaties in opdracht van VDAB, in een werkervaringstraject van OCMW. 
Als job- en taalcoach bied je praktijkgerichte (taal)ondersteuning met de focus op het versterken van 
medewerkers, het samen aanpakken van drempels die medewerkers ervaren en het aanleren van 
onmiddellijk toepasbare communicatieve vaardigheden.  
 

Organisatie  
 

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    
 

Taken 
 

- Individuele job- en taalcoaching van werknemers op de werkvloer bij verschillende werkgevers  
- Vorming geven aan groepen  
- Ontwikkelen van opleidingsmateriaal op maat van de werkvloer  
- Contacten met partners opbouwen en onderhouden 
- Administratie en registratie (resultaten van opleiding in kaart brengen & rapporteren)  
- (Taal)ondersteuning bieden gericht op de praktijk op de werkvloer.  
- Methodieken mee ontwikkelen 
- Werkgevers adviseren en ondersteunen op vlak van het ontwikkelen van een taalbeleid 
 

Profiel 
 

- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van 
cliënten  

- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met anderstaligen en andere culturen 
- Je vindt het fijn om mogelijks op verschillende locaties te werken in regio Antwerpen  
- Je hebt kennis van de courante softwarepaketten 
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  
- Je voelt je lekker in een open feedbackcultuur 
- Je bent een teamplayer 
- Je kan bij voorkeur snel starten 
 

Procedure  
 

Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 9/7/2020. 
Per e-mail: egon.mutsaerts@groepintro.be 
Sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 12/7.  
 

Aanbod  
 

Contract bepaalde duur tot 30/9 met reële kans op verlenging – voltijds of 80% 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.  

http://www.groepintro.be/
mailto:kristin.goethals@groepintro.be

