
 
    

Groep INTRO zoekt een Taalcoach jeugd in regio Zaventem 
(100% tot eind 2020, nadien minstens 50%) 

 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het 
team in Vlaams-Brabant zoekt een nieuwe collega met snelle indiensttreding voor regio Zaventem. Tevens willen wij 
een wervingsreserve aanleggen voor gelijkaardige functies. 
 

Taken 
 
• Individuele ondersteuning van monitoren en vrijwilligers in het werken met anderstalige kinderen 

• Uitwerken van programma van taalstages voor anderstalige kinderen 

• Zelf vorming geven aan niet-begeleide minderjarigen rond alfabetisering en taal 

• Uitbouw van een netwerk binnen vrije tijd, cultuur en sport ifv de doelgroep 

• Algemene administratieve taken 

 
Profiel 
 
- Coaching- en begeleidingsvaardigheden, ook van vrijwilligers 
- Ervaring met vorming geven 
- Pedagogische en didactische bekwaamheid: attest NT2 of taalcoach is een pluspunt, affiniteit met het Nederlands 

een must 
- Efficiënt en doelgericht kunnen communiceren  
- Zin voor ondernemen  
- Probleemoplossend kunnen werken  
- Administratief en computervaardig zijn  
- Zelfstandig, flexibel en wendbaar: willen werken in de vrije tijd van de doelgroep  
- Stressbestendig  
- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van cliënten  
- Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met laagtaalvaardigen en anderstaligen 
- Geboren bemiddelaar 
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  
- Je voelt je lekker in een open feedbackcultuur 
- Je bent een teamplayer 
- Je kan bij voorkeur snel starten 
- Bachelor of minimum twee jaar relevante ervaring  
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 10/08/2020. 
Per e-mail: Vicky.victor@groepintro.be  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 augustus te Halle 
Indiensttreding zo snel mogelijk 
 
Aanbod  
 
Deeltijds arbeidscontract (starten aan 100%, vanaf januari minstens 50% met mogelijkheid tot uitbreiding op termijn) 
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.  

mailto:Vicky.victor@groepintro.be

