
 

GROEP INTRO vzw  

zoekt  

                een  vormingswerker  
 

 

 

 
 
Voor het team Dendermonde-Aalst is Groep INTRO op zoek naar een vormingswerker. Je geeft vorming 
aan een diverse groep jongeren, en staat in voor de individuele begeleiding van een aantal van deze 
jongeren. Je verzorgt het contact met de school, werkgevers en met andere partners.  
 

Het TAKENPAKKET van een coach-adviseur/vormingswerker 

▪ Jongeren begeleiden in groep  in onze onderwijsprojecten 
▪ Individuele begeleiding bieden aan de jongeren en samen met hen een traject en actieplan 

uitstippelen 
▪ Externe werkvloeren vinden en jongeren begeleiden naar en op de werkvloer 
▪ Samenwerken met collega’s, werkgevers en partners om een goed traject op te stellen voor onze 

jongeren 
▪ Vormingsactiviteiten uitwerken die aansluiten bij de trajecten van de jongeren 
▪ Administratie gelinkt aan het project uitvoeren 
▪ Op teamniveau input geven rond de trajecten  
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

▪ Bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 
▪ Jongeren mee kunnen krijgen in je verhaal, kunnen luisteren en belang hechten aan authenticiteit 

in de omgang met jongeren.  
▪ Kennis/ervaring zowel in groepsvormingswerk als individuele begeleidingen van jongeren. 
▪ Doelgericht en laagdrempelig aan de slag gaan met vormingsthema’s en die voor een zeer diverse 

groep kunnen brengen. 
▪ Kennis van de arbeidsmarkt en vlot contacten kunnen leggen met werkgevers 
▪ Jongeren kunnen matchen met externe werkvloeren en deze werkervaringen evalueren. 
▪ Enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig. 
▪ Technische competenties zijn een pluspunt.  
▪ Kennis/ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
▪ Organisatietalent hebben (plannen en uitvoeren) en resultaatsgericht kunnen werken. 
▪ In team kunnen werken, overleggen en rapporteren naar partners betrokken bij trajecten van 

jongeren. 
▪ Vlot beheersen van de Nederlandse taal  
▪ Kunnen werken met PC: goede kennis van Word en Excel 

 

Het AANBOD 

▪ een voltijds contract van bepaalde duur (vervanging) – minstens tot en met juni 2020  

▪ maaltijdcheques – vergoeding woon-werkverkeer - … 

▪ verloning volgens PC 329, barema B1C 

▪ een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

▪ omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 

 

PRAKTISCH 

▪ Stel je vóór 13 december 2019 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Liezelot 

Vandergucht, liezelot.vandergucht@groepintro.be. Selectiegesprekken zijn voorzien op 19 

december.  

mailto:liezelot.vandergucht@groepintro.be


▪ Starten: januari 2020  

▪ Werklocatie: Van Langenhovestraat, 9200 Dendermonde   

 

VRAGEN? 

Mail naar liezelot.vandergucht@groepintro.be, of neem telefonisch contact (0498 174 850).  

De vacature wordt intern en extern verspreid.  
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