Groep INTRO Limburg zoekt een jobcoach
We zijn op zoek naar een jobcoach voor een nieuw project om deelnemers die recent werkzoekend zijn geworden, te begeleiden
naar een nieuwe passende tewerkstelling.

Wat zit er in je takenpakket?
-

Motiveren van werkzoekenden om in een traject te stappen bij Groep INTRO
Begeleiden van werkzoekenden naar een passende tewerkstelling, zowel individueel als in groep
Via verschillende communicatiekanalen potentiële deelnemers enthousiasmeren en overtuigen om een traject bij ons op te
starten
Samen met de deelnemer zijn competenties, talenten en troeven in kaart brengen.
Ontwikkelen en geven van vormingsactiviteiten die aansluiten bij de trajecten van de deelnemers, zowel digitaal als old
school klassikaal.
Actief op zoek gaan naar een passende tewerkstelling, en na de start van een tewerkstelling coaching van de deelnemer op
de werkvloer
Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen
Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in het systeem van de opdrachtgever, …)
Vlot en gepast communiceren binnen het partnerschap, het ruimer netwerk, het team en de collega’s

Wie zoeken we?
Iemand die
In groeimogelijkheden en een positieve benadering van deelnemers gelooft
Potentiële deelnemers kan overtuigen van ons aanbod
Digitale mogelijkheden om deelnemers te begeleiden ( Zoom, webinars,…) actief gebruikt
De uitdaging van een diverse deelnemersgroep ( kortgeschoolden, hoog opgeleiden, anderstaligen,…) graag aangaat.
Vlot is in het volgen van procedures en afspraken
Gemakkelijk zelf zijn agenda kan plannen en zijn werk kan organiseren
Graag in een team werkt waar een open feedbackcultuur heerst
Bij voorkeur snel beschikbaar is
Een bachelordiploma of minimum twee jaar relevante ervaring heeft
Eigen wagen ter beschikking heeft voor dienstverplaatsingen
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Geen probleem! Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden
zal verwerven.

Ons Aanbod
Loonbarema B1c PC 329
Bijkomende vakantiedagen boven op de wettelijke vakantieregeling
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien
Maaltijdcheques
Werkplek in Genk

Procedure
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 10/02/2021
Per e-mail: maryam.jamshid@groepintro.be
Sollicitatiegesprekken gaan door op 15/02/2021
Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek brengen we jou via mail op de hoogte.

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.

