
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een jongerencoach (100%) in Brussel 
 

 

 

 

 
Voor het project NEET is Groep INTRO tijdelijk op zoek naar een jongerencoach. Het project wil jonge Brusselaars 
(NEET-jongeren) begeleiden naar werk of opleiding, rekening houdend met hun persoonlijke leven en mogelijke 
hinderpalen. Het project mengt individuele trajectbegeleiding met groepsmodules. Werkgeversbenadering én 
outreaching zijn een wezenlijk onderdeel van deze opdracht. 
 
Het TAKENPAKKET van de jongerencoach 

 Jongeren toeleiden naar het project, via partners maar ook door outreachend te werken 

 Werken aan arbeidsattitudes en sociale vaardigheden  

 Klaarstomen voor stage, opleiding of werk 

 Contacten onderhouden met werkgevers, jongeren actief bemiddelen naar een job  

 Administratie en registratie: beheren van individueel dossier (papieren en elektronisch dossier) 

 Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
 
Verwachtingen rond het PROFIEL 

 Je hebt interesse in en ervaring met het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren  

 Je gelooft in de talenten en competenties van  jongeren  en wil hiermee aan de slag 

 Je bent een netwerker en legt vlot contacten  

 Je werkt zelfstandig en toch ben je een teamspeler 

 Je vindt je weg in de Brusselse sociale kaart  

 Je kan resultaatsgericht werken: je organiseert je zo dat je de vooropgestelde doelen behaalt 

 Je bent dynamisch en flexibel  

 Je kan werken met de PC, administratie schrikt je niet af 

 Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands én het Frans  
 

Het AANBOD 

 Aanbod 1: een voltijds contract van bepaalde duur (februari – juni) 

 Aanbod 2: een voltijds contract van bepaalde duur, starten zo snel mogelijk (termijn ongekend) 

 maaltijdcheques 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

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

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamverantwoordelijke 
 
PRAKTISCH 

 Stel je voor 14 januari kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie, 
annemie.vandenhende@groepintro.be – vermeld in je mail: “sollicitatie NEET” 

 Werklocatie: Dorpsstraat, Anderlecht, bijkomend evt. Werkhuizenstraat, Molenbeek 
 
VRAGEN? 
Mail naar annemie.vandenhende@groepintro.be of neem telefonisch contact op 0499 533 734.  
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