
 
   

 
 
 

 
Groep INTRO zoekt een halftijdse taalcoach in Leuven  
 
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen 
nodig hebben. 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 
 
Voor het I-Diverso-team regio Leuven-Tienen-Diest, met standplaats Leuven, zoeken wij een 
taalcoach (50%). I-Diverso is een initiatief van Groep INTRO vzw en WEB vzw. We richten ons daarbij 
op de intensieve begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. I-Diverso 
focust op de ondersteuning voor bedrijven in alle sectoren die deze profielen tewerkstellen. Met I-
Diverso willen we een complete HR-dienstverlening aanbieden aan organisaties en bedrijven in gans 
Vlaanderen en Brussel. Denk hierbij concreet aan ondersteuning bij toeleiding, coaching, advies en 
opleiding. Zie ook https://i-diverso.be/  voor meer informatie. 
 
Als taalcoach bied je taalondersteuning voor anderstalige werknemers op een werkvloer bij een 
werkgever of in kleine groep in de eigen lokalen of op verplaatsing. Daarnaast ben je mee 
verantwoordelijk voor de uitbouw van een marktgerichte dienstverlening op maat (taalcoaching, 
taalondersteuning,…). 
 
 

Taken 
 

- Individuele 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)  
- Taallessen geven gericht op de praktijk op de werkvloer 
- Methodieken mee ontwikkelen 
- Werkgevers adviseren en ondersteunen op vlak van het ontwikkelen van een taalbeleid 
- Het project mee uitbouwen en vorm geven, binnen het team en met het netwerk 
 
 

Profiel 
 

- Je hebt een hart voor taal, en brengt je passie graag over aan anderstaligen  
- Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met anderstaligen en andere culturen 
- Ervaring met taalcoaching en/of in het lesgeven, Nederlands voor anderstaligen, is een pluspunt 
- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering  
- Je weet hoe je mensen kan motiveren en stimuleren  
- Je bent oplossingsgericht en flexibel  
- Je kan resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Je kan doelgericht communiceren  
- Je bent een teamspeler, maar werkt graag zelfstandig en bent een goede planner  
- Je werkt vlot met courante PC-toepassingen (MS Office, Outlook)  
- Je kan je vlot verplaatsen in de regio Leuven – Tienen – Diest  
 
 

http://www.groepintro.be/
https://i-diverso.be/


 
 
 
 
 
 
Procedure  
 

Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 05/12/2019.  
Per e-mail: sophia.Hoornaert@groepintro.be  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op di 10 dec en do 12 dec.  
 
 
 

Aanbod  
 

50% contract voor onbepaalde duur 
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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