
 

 

 
Groep INTRO vzw 

zoekt  
een onthaal- en intakemedewerker 

GECO 40 % (Brussel) 
 
 
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be.  
Voor onze werking in Brussel is Groep INTRO op zoek naar een onthaalmedewerker.  
 
Het TAKENPAKKET van een onthaal- en intakemedewerker 

• Je verzorgt het onthaal: je ontvangt bezoekers en klanten, verwelkomt hen en/of informeert hen 

• Je neemt een intakegesprek af bij interesse, en verwijst door naar het juiste project 

• Je staat in voor het telefonisch onthaal 

• Je volgt dossiers administratief op: gegevens verzamelen, aanwezigheden registreren, documenten 
kopiëren, beheren en klasseren 

• Je staat in voor de postbehandeling 

• Je verwerkt binnenkomende e-mails, vooral rond administratieve zaken 
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Je bent klantvriendelijk en houdt van administratie 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans 

• Je werkt vlot met de PC: Word, Excel, Outlook, internet 

• Je ziet werk en stelt je flexibel op 

• Je komt in aanmerking voor de GECO-voorwaarden (vraag na bij je Actirisconsulent of bij 
contactpersoon voor deze vacature): je woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én je bent min. 6 
maanden werkzoekend (of min. 1 dag werkzoekend als je ouder bent dan 40 jaar) en je hebt geen 
masterdiploma. 
 
Het AANBOD 

• Een deeltijds contract (40%) – je werkt op woensdag en vrijdag 

• Maaltijdcheques  

• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema A2 

• Ven job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

• Omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 
 
PRAKTISCH 

• Stel je kandidaat voor 24 augustus met cv en motivatiebrief t.a.v. 
annemie.vandenhende@groepintro.be 

• Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we uit voor een gesprek en een schriftelijke proef op 
14 september. 

• Werklocatie: Dorpsstraat 30, 1070 Anderlecht – vlakbij metrohalte St. Guido, vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer 

• Startdatum: zo snel mogelijk na 14 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. 
 

http://www.groepintro.be/

