
 
 

 
    

Groep INTRO zoekt een opleider-begeleider in Gent (Ledeberg) 
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben.  
Het team in Ledeberg dat actief is binnen de domeinen ‘Werk’ en ‘Justitie’ zoekt een nieuwe collega (80%) voor 
individuele (werkvloer)begeleiding en vorming in het kader van onze justitiewerking.  
 

Taken 
- Geven van vormingen rond de thema’s ‘omgaan met agressie’ en ‘sociale vaardigheden’ aan mensen die een 

leerstraf werden opgelegd door de rechter  
- Individuele begeleiding van werkzoekenden met het oog op tewerkstelling  
- Individuele werkvloercoaching van werknemers met een ondersteuningsnood 
- Contact opnemen met werkgevers, kunnen onderhandelen 
- Prospecteren naar werkgevers met een ondersteuningsvraag  
- Prospecteren naar stageplaatsen en vacatures die overeenkomen met de profielen van de werkzoekenden 
- Competenties inschatten van werkzoekenden en koppelen aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt  
- Professioneel communiceren met partners en netwerk  
- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in het systeem van de opdrachtgever,…)  

 
Profiel 
- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van deelnemers  
- Je hebt ervaring in vorming geven en weet vormingsmethodieken te implementeren 
- Geboren bemiddelaar 
- Sterk in het volgen van procedures en afspraken 
- Kennis arbeidsmarkt & sociale kaart  
- Je hebt kennis van de courante softwarepakketten 
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  
- Je voelt je goed in een open feedbackcultuur 
- Je bent een teamplayer 
- Je kan bij voorkeur snel starten 
- In bezit van een bachelordiploma  
- Occasioneel avond- en weekendwerk is geen probleem  

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 14/08/2020 
Per e-mail: liezelot.vandergucht@groepintro.be  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21/08/2020 
 
Aanbod  
 
Contract onbepaalde duur –  1 deeltijds contract (80% - met kans op uitbreiding in 2021)  
Loonbarema B1c PC 329  
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
Open bedrijfscultuur 
Flexibel uurrooster  
Tewerkstelling in Gent, Ledeberg. Je bent bereid je te verplaatsen in Oost-Vlaanderen.   
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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