Groep INTRO zoekt een vormingswerker jongeren en volwassenen Limburg
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en ondersteuning aan voor jongeren die extra kansen nodig hebben. De
teams in Noord- en Midden-Limburg zoeken een nieuwe collega met indiensttreding vanaf september.

Taken
-

Geven van vorming aan jongeren
Jongeren uit het secundair onderwijs ondersteunen en versterken om zo schooluitval en ongekwalificeerde
uitstroom te vermijden
Klasgroepen versterken bij het creëren van een positief klasklimaat
Leerkrachten, teams en school ondersteunen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend
leer-en leefklimaat.
Samenwerken met scholen (leerkrachten, leerlingenbegeleiding, CLB, directie, …)
Een vormingsprogramma ontwikkelen, voorbereiden en begeleiden
Projecten en groepswerk opzetten vanuit individuele trajecten
Individuele gesprekken voeren met jongeren, hun traject opvolgen en dit op een doelgerichte en planmatige manier
Werken aan verbeteren/herstel contact tussen jongeren, de school en hun context
Intensieve samenwerking met teamleden en extern netwerk
Het uitbouwen en versterken van onze vrijetijdswerking
Het uitbouwen van een sterk netwerk voor een buddywerking

Profiel
-

Je gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering
Ervaring in individuele begeleiding van jongeren – 25 jaar en ervaring met een schoolcontext
Sterk empathisch vermogen om de sociale achtergrond van de jongeren in te schatten en kritisch te zoeken naar
vormen van ondersteuning en oplossingen
In staat zijn om te gaan met kinderen en jongeren met een multicomplexe problematiek
Ervaring hebben in het begeleiden van groepen
Gericht zijn op netwerken en samenwerken met scholen alsook het ondersteunen van leerkrachten
Enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig
Communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
Zelfstandig kunnen werken
Bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
Bereidheid om te werken tijdens de vakantieperiodes
Rijbewijs B
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden zal
verwerven.
Procedure
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 3 februari 2021.
Per e-mail: maryam.jamshid@groepintro.be
De sollicitatiegesprekken gaan door op 11 en 12 februari 2021 (telkens in de namiddag).
Aanbod
Contract bepaalde duur van 1 maart 2021 tot 31 december 2021 met reële kans op verlenging – 80% of 100%
Loonbarema B1c PC 329
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien
Open bedrijfscultuur

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.

