
 

 
    

Groep INTRO zoekt een vormingswerker met technische achtergrond 

standplaats Halle - werkgebied Halle-Asse 
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en ondersteuning in de zoektocht naar werk aan werkzoekenden die extra 
kansen nodig hebben, maar ook aan werknemers die zich willen bijscholen of willen doorstromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Het team in Halle-Asse zoekt, voor een uitbreiding van haar projecten, een nieuwe collega met 
indiensttreding zo snel mogelijk.  
 

Taken 
 
- Geven van vormingen (groen-technische, VCA, sollicitatietraining, algemene vormingen, afnemen assessment) zowel 

aan werkzoekende als werknemers. 
- Contact opnemen met werkgevers, om opdrachten te vinden en te bespreken 
- Coaching van werkzoekenden op de werkvloer bij werkgevers  
- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Administratie en registratie (verzorgen van de administratie verbonden aan de vormingen)  
- Samenwerken met  (maatwerk-)bedrijven, scholen en partners 
- Samenwerking met teamleden en extern netwerk  

 
Profiel 
- bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 
- ervaring hebben in het begeleiden van groepen  
- kennis van de arbeidsmarkt  
- gericht zijn op netwerken en samenwerken met partners en werkgevers  
- enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig  
- problemen diplomatisch en consequent kunnen aanpakken 
- communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
- Doelgericht en laagdrempelig aan de slag gaan met vormingsthema’s en die voor een zeer diverse groep kunnen 

brengen. 
- Vlot beheersen van de Nederlandse taal  
- Kunnen werken met PC: goede kennis van Word en Excel 
- Je beschikt over een VCA-voor-leidinggevenden-attest of bent bereid dit asap te behalen 
- 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 6/09/2019. 
Per e-mail: maaika.vanderheijden@groepintro.be 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 september 2019 
 
Aanbod  
 
Contract onbepaalde duur – 80%  
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.  


