
 

 

 
Groep INTRO vzw 

zoekt  
een instructeur bouw 

 
 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 

groei. Groep INTRO vzw biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan voor personen die extra 

kansen nodig hebben. Meer info op www.groepintro.be  

 

Voor het team Leuven is Groep INTRO op zoek naar een instructeur bouwbad.  

De opdracht bestaat er in een oriëntatiecursus te geven aan werkzoekenden die nog niet weten welke 

bouwopleiding het best geschikt is voor hen. Het gaat altijd om de basistechnieken van het beroep met 

de bedoeling zo snel mogelijk een definitieve keuze te kunnen maken voor een volledige vervolg 

opleiding. Tijdens het bouwbad krijgt de deelnemer voornamelijk praktijkoefeningen.  

 

Het bouwbad duurt 5 weken en wordt 5 keer per jaar gegeven. Tussen de bouwbaden door kan deze 

instructeur ingezet worden voor het geven van VCA cursussen en dit 4 keer 1 week per jaar. De 

technisch instructeur wordt bijgestaan door een trajectbegeleider en een taalcoach. 

 

Het technische takenpakket van een instructeur bouw bestaat uit een initiatie in oa volgende 

beroepen: 

 

• metselaar  

• bekister  

• vloerder  

• stukadoor (natte & droge bepleistering)  

• dakdekker  

• schrijnwerker  

• centrale verwarming en sanitair  

• elektriciteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groepintro.be/


 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen rond het profiel:  

▪ Je hebt praktische werkervaring in de bouw. 
▪ Je hebt ervaring in het begeleiden van groepen. 
▪ Je begeleidt deelnemers op technisch vlak en leert hen sociale vaardigheden aan. 
▪ Je hebt affiniteit met kansengroepen en een hart voor mensen van diverse origine. 
▪ Je kan goed observeren, bijsturen en stimuleren. 
▪ Je volgt de veiligheidsvoorschriften op. 
▪ Je hebt een VCA-attest voor operationeel leidinggevenden behaald (VCA VOL) of je bent 

bereid dit op korte termijn te behalen. 
▪ Je bent een enthousiasmerend persoon, flexibel en stressbestendig. 
▪ Je kan zelfstandig en planmatig werken. Je weet dat administratie er ook bij hoort. 
▪ Je kan werken met courante PC-toepassingen ( internet, mail, word en basis excel)  

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

 

Het aanbod: 

▪ een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur  

▪ maaltijdcheques 

▪ verloning volgens het paritair comité van de sociaal-culturele sector, nl PC 329, barema B1C 

▪ bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 

▪ een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

▪ omkaderd door een gemotiveerd team  

 

Praktisch:  

▪ Stel je vóór 23 oktober kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Britt Lambregts, 

britt.lambregts@groepintro.be 

▪ Vragen? neem telefonisch contact (0485/33 50 00).  
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