
 
 
 
 
 

Groep INTRO zoekt een Jobconsulent anderstaligen  
voor regio Boom-Mechelen 

 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. We 
zoeken een nieuwe collega voor de regio Boom-Mechelen, met voorkeur tot snelle indiensttreding. 
 

Taken Jobconsulent 
 
- Contact opnemen met werkgevers, kunnen onderhandelen 
- Individuele begeleiding van anderstalige werkzoekenden met het oog op tewerkstelling  
- Prospecteren naar stageplaatsen en vacatures die overeenkomen met de profielen van de werkzoekenden 
- Coaching van onze anderstalige klanten op de werkvloer bij werkgevers  
- Competenties inschatten van werkzoekenden en koppelen aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt  
- 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 cliënten  
- Geboren bemiddelaar  
- Je kan en durft werkgevers te benaderen  om onze diensten aan te bieden  
- Sterk in het volgen van procedures en afspraken 
- Kennis arbeidsmarkt & sociale kaart  
- Ervaring in het omgaan én communiceren met laagtaalvaardigen  
- Kennis taalcoachingstechnieken is een pluspunt 
- Je hebt kennis van de courante softwarepakketten 
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  
- Je voelt je lekker in een open feedbackcultuur 
- Je bent een teamplayer 
- Je kan snel starten, bij voorkeur begin september   
- Bachelor of minimum twee jaar relevante ervaring  

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

 
Procedure 
 
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 24/08/2020.  Per e-mail: egon.mutsaerts@groepintro.be 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats eind augustus en begin september.    
 

Aanbod 
 
Contract onbepaalde duur – voltijds /  Loonbarema B1c PC 329  
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien in een open bedrijfscultuur 

 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  

mailto:kristin.goethals@groepintro.be

