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Groep INTRO zoekt vormingswerker-coaches voor verschillende 
uitvoeringsplaatsen in West-Vlaanderen 

 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben.   
  

Taken 
- Empowerende groepssessies rond thema ‘werk’ organiseren, voorbereiden en geven 
- Netwerken beheren en uitbouwen met ondersteunende initiatieven die drempels naar de arbeidsmarkt kunnen 

wegwerken. 
- Individuele begeleiding van werkzoekenden met het oog op tewerkstelling  
- Contact opnemen met werkgevers, netwerk van werkgevers uitbouwen, kunnen onderhandelen 
- Coaching van (anderstalige) deelnemers op de werkvloer bij werkgevers  
- Vorming geven aan groepen, de inhoud samenstellen van projectmodules sociale en technische vaardigheden, 

sollicitatietraining en andere 
- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Contacten met partners (binnen domein werk-onderwijs-justitie) opbouwen en onderhouden 
- Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in het systeem van de opdrachtgever,…)  
- Methodieken mee ontwikkelen 

 

Profiel 

Je hebt een goede kennis van de regionale arbeidsmarkt en hulpverleningsinitiatieven, met een focus op 
kortgeschoolde en/of anderstalige profielen. Je kan de link leggen tussen de kandidaat en de leerdoel of 
arbeidsobjectief. Je maakt snel contact met mensen. Je kan doelen formuleren en deelnemers ondersteunen in het 
uitvoeren van deze doelen.  

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

 
Ervaring in empowerend werken met groepen en arbeidstoeleiding staat voorop. 
Goede kennis van, interesse voor en voeling met de arbeidsmarkt en de sociale kaart van de regio. 
De mogelijkheden van personen in begeleiding kunnen inschatten en met aandacht voor hun context werken aan hun 
loopbaanperspectief 
Communicatief vaardig zijn (mondeling en schriftelijk), zich kunnen aanpassen aan laagtaalvaardigen 
Kennis van de courante software pakketten 
Goed kunnen plannen en organiseren 
Teamspeler zijn 
Beschikken over inzetbare wagen ifv de noodzakelijke mobiliteit die gekoppeld is aan de opdracht. 
 

Aanbod  
Loonbarema B1c PC 329 – maaltijdcheques – een dynamisch team – een interessante uitdaging. 
Solliciteren met een motivatiebrief en CV (of meer info) kan tot 14/12 per e-mail: wouter.verschaeve@groepintro.be 
Gesprekken gaan door op dinsdag 17 en woensdag 18 december. 

 
Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen. 

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond, 

nationaliteit of levensbeschouwing. 
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