
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een coach-vormingswerker (50%)  
in Brussel 

 

 

 

 

Groep INTRO bouwt aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen 

aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden.  

In Brussel zijn er 5 teams actief, waaronder het team Bouw. Dat team organiseert verschillende 

opleiding in de bouwsector, o.a. een opleiding metselaar, wegenwerker, schrijnwerker PVC/aluminium, 

onderhoudsmedewerker gebouwen. Voor dat team zoekt Groep INTRO een coach-vormingswerker. Je 

zoekt kandidaten voor de opleiding, staat mee in voor hun screening, begeleidt hen tijdens de opleiding 

en zoekt samen met hen een passende stageplek, en nadien werkplek. Daarnaast geef je, af te stemmen 

met je collega’s, ook algemene vorming (rond arbeidsmarkt, solliciteren, mobiliteit…). 

 

Het TAKENPAKKET van een coach-vormingswerker 

• Vinden en screenen van kandidaat-deelnemers voor verschillende bouwopleidingen 

• Individuele begeleiding van deelnemers tijdens de opleiding, incl. stage 

• Begeleiding van deelnemers naar een passende werkplek 

• Een individueel actieplan uitstippelen & opvolgen 

• Vormingsmodules uitwerken en verzorgen rond verschillende thema’s 

• Projectadministratie uitvoeren 
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Je hebt bij voorkeur goesting om rond de bouwsector te werken, en hebt zicht op de Brusselse 
arbeidsmarkt en die in de Vlaamse rand 

• Je hebt kennis van en/of ervaring in vormingswerk en individuele begeleiding 

• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig 

• Je bent een organisatietalent en werkt resultaatsgericht 

• Je bent een teamspeler, maar werkt ook graag zelfstandig  

• Je kan vlot werken met courante PC-toepassingen (internet, mail, word, basis excel) 
 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven.  

 

Het AANBOD 

• Je krijgt een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur, je start bij voorkeur begin september 

• Kans op uitbreiding tot een 80% 

• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C, met maaltijdcheques 

 

PRAKTISCH 

• Stel je voor 24 augustus kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie Vandenhende: 

annemie.vandenhende@groepintro.be  

• Werklocatie: Tweestationsstraat 150b – 1070 Anderlecht (15 min stappen van het Zuidstation)  

• We voorzien sollicitatiegesprekken op 11 september. 

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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