
 

Groep INTRO vzw  

zoekt  

een vormingswerker (100%)  

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.  

Voor het Brusselse onderwijsteam is Groep INTRO op zoek naar een vormingswerker in het ‘NAFT’-

project: trajecten op maat van jongeren in het secundair onderwijs (zie ook 

https://www.groepintro.be/nl/school/schoolloopbaan/ ). Je verzorgt het contact met de school en met 

andere partners.  

 

Het TAKENPAKKET van een vormingswerker 

• Jongeren begeleiden in groep – vormingsactiviteiten uitwerken die aansluiten bij de trajecten van 
de jongeren 

• Individuele begeleiding: samen met jongeren een traject en actieplan uitstippelen & opvolgen 

• Klasbegeleiding – leerkrachtencoaching – herstelgericht overleg 

• Samenwerken met collega’s om een goed traject op te stellen voor onze jongeren 

• Administratie gelinkt aan het project uitvoeren 

• Op teamniveau input geven rond de trajecten alsook input geven naar nieuwe projecten 
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Je krijgt jongeren mee in je verhaal, je kan luisteren en je hecht belang aan authenticiteit in de 
omgang met jongeren 

• Je hebt goesting om te werken met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie 

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

• Je gaat doelgericht en laagdrempelig aan de slag met vormingsthema’s en je kan die voor een zeer 
diverse groep brengen 

• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig 

• Je bent een organisatietalent en werkt resultaatsgericht 

• Je hebt affiniteit (of ervaring?) met het onderwijsveld 

• 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 voltijds contract van onbepaalde duur in een GECO-statuut. 

• Je komt in aanmerking voor dit GECO-contract: je woont in Brussel, je hebt geen masterdiploma 

en je bent 6 maand werkzoekend (als je jonger bent dan 40 jaar) of 1 dag (als je ouder bent dan 40 

jaar). 

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

 

 

 

https://www.groepintro.be/nl/school/schoolloopbaan/


PRAKTISCH 

• Stel je voor 5 november kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie Vandenhende: 

annemie.vandenhende@groepintro.be  

• Werklocatie: Werkhuizenstraat 34 – 1080 Molenbeek 

 

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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