
 
 

 
   

Groep INTRO zoekt JOJO-Preventiemedewerker (M/V/X) te Sint-Niklaas 
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en ondersteuning aan voor jongeren die extra kansen nodig hebben. Het 
team Sint-Niklaas zoekt een nieuwe collega met indiensttreding zo snel als mogelijk. 
Groep INTRO regio Sint-Niklaas richt zich vooral op vorming binnen de leer-en werkloopbaan van de jongeren, zonder 

de gehele context uit het oog te verliezen. 

In het kader van het startbanenproject JoJo – scholen voor jongeren, jongeren voor scholen – zijn wij dringend op zoek 

naar een enthousiaste en gemotiveerde jongere die ons kan helpen bij: 

• Toezicht bij het morgenonthaal, pauzes en afsluit 

• Controleren en opvolgen van afwezigheden en laatkomers 

• Extra toezicht bij moeilijke groepen 

• Begeleiding van laatkomers 

• Medebegeleiding van vormingen 

• Het opnemen van administratieve taken 

 

Er wordt verwacht dat je initiatief neemt, de begeleiders mee ondersteunt en actief mee participeert in het 

teamgebeuren. 

Verwacht: 

Om in aanmerking te komen moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

• Jonger zijn dan 26 jaar 

• Tenminste 1 dag ingeschreven zijn als werkzoekende 

• GEEN diploma secundair onderwijs of hoger bezitten 

• Een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen 

• Perfect Nederlandstalig zijn (basiskennis van andere talen is een meerwaarde) 

• Basiskennis computer beheersen 

• Op een positieve manier met jongeren omgaan (ervaring vormt meerwaarde) 

Biedt: 

• Startbaan 

• Contract van bepaalde duur, 1 jaar na in dienstneming, met mogelijkheid tot verlening, indien jonger dan 26 

jaar en binnen de vooropgestelde vereisten en goedkeuring. 

• Tijdregeling: voltijds 

• Dienstregeling: Dagwerk ma-vrij 

• Terugbetaling van vervoersonkosten (trein, tram, bus) 

• Begeleiding door een coach bij het takenpakket 

• Afwisselende job, met de mogelijkheid tot verder studeren 

 

Plaats tewerkstelling: Nieuwstraat 35, 9100 Sint-Niklaas 

Solliciteren: 

Kan tot 25/10/2020 via e-mail aan wouter.detienne@groepintro.be (cv en motivatiebrief) 

Voor bijkomende informatie kan je telefonisch contact opnemen op het nummer 0498/174.831  
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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