
 
 

 
    

Groep INTRO zoekt een vormingswerker in Antwerpen  
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig 
hebben. Het team in Antwerpen zoekt een nieuwe collega met snelle indiensttreding .  
 

TAKEN:  

• VCA - opleiding geven aan anderstalige cursisten in opdracht van VDAB  

• Deze VCA – opleidingen inplannen, methodisch uitwerken en  administratief opvolgen  

• Cursisten optimaal voorbereiden op een VCA-examen  met als doel de slaagkansen te verhogen  

• Vormingspakket  in verband met generieke competenties samenstellen en vorming geven betreffende 
allerhande generieke thema’s. Bijvoorbeeld: attitudetraining, klantvriendelijkheid, Nederlands op de 
werkvloer,… 

• Individuele begeleiding: samen met de deelnemer een traject uitstippelen & opvolgen 

• Samenwerken met andere projectpartners 

• Meedenken op teamniveau 
 

PROFIEL:  

• Je hebt een hart voor mensen van diverse origine 

• Je hebt kennis van/ affiniteit met/ ervaring met VCA -opleidingen  

• Je hebt een VCA -attest voor operationeel leidinggevenden behaald (VCA VOL)  of je bent bereid om dat 
op korte termijn te behalen  

• Je hebt kennis van en/of ervaring in vormingswerk en individuele begeleidingen 

• Je gaat doelgericht en laagdrempelig aan de slag met vormingsthema’s  

• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig 

• Je bent een organisatietalent, je kan zelfstandig en planmatig werken  

• Je kan vlot werken met courante PC-toepassingen (internet, mail, word, basis excel) 

• Je hebt ervaring in het werken met anderstaligen  

• Ervaring met het geven van technische opleidingen in bouw en/of industrie is een pluspunt  
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 27 november  
Per e-mail: egon.mutsaerts@groepintro.be 
Kandidaten die snel solliciteren en die geschikt lijken, nodigen we al uit voor een sollicitatiegesprek op  
donderdag 28 november in de namiddag. Geschikte kandidaten die later solliciteren, nodigen we uit voor  
een gesprek op 4 december in de namiddag.  
 
Aanbod  
 
Contract onbepaalde duur – 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. 
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