GROEP INTRO vzw
zoekt
een coach (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 begeleidingsteam Werk zijn we, wegens uitbreiding van het project, op zoek naar
een coach. Je staat in voor de individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden naar werk. Je maakt
hun werkloosheidsdossier in orde, oriënteert naar passende jobdoelwitten, ondersteunt bij de opmaak
van CV of motivatiebrief, zoekt mee vacatures en bereidt hen voor op een sollicitatiegesprek.
Occasioneel geef je opleiding.
Wat zal je doen?
• Individuele begeleiding: oriëntatie & ondersteuning (en/of doorverwijzing), zowel i.f.v.
randproblematieken als eventuele opleidingsnoden
• Sollicitatiebegeleiding (indien een opportuniteit, kan dit in groep doorgaan)
• Jobbemiddeling: vacatures zoeken, werkgevers contacteren, werkzoekenden voorstellen
• Projectadministratie uitvoeren
Wie willen we graag in het team?
• Je hebt zicht op de Brusselse arbeidsmarkt en die van de rand
• Je hebt zicht op de Brusselse opleidingskaart
• Je hebt kennis van en/of ervaring met sollicitatiebegeleiding, in groep of individueel
• Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig
• Je werkt resultaatsgericht, je bent een goede planner
• Je bent een teamspeler, maar werkt ook graag zelfstandig
• Je kan vlot werken met courante PC-toepassingen (internet, mail, word, basis excel)
• Je hebt een zeer goede kennis van het Frans (de meeste begeleidingen en contacten met
werkgevers gebeuren in het Frans)
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, je start zo snel mogelijk
• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C, met maaltijdcheques
PRAKTISCH
• Stel je voor 30 november kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie
Vandenhende: annemie.vandenhende@groepintro.be
• Werklocaties: Dorpsstraat 30 – 1070 Anderlecht én Werkhuizenstraat 34 – 1080 Molenbeek
VRAGEN?
Mail naar annemie.vandenhende@groepintro.be, of neem telefonisch contact (0499 533 734).

