GROEP INTRO vzw zoekt
een coach (ex-)gedetineerden
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.
Wegens projectuibreiding, zoekt Groep INTRO een detentiecoach in Brussel.

Takenpakket
 Je begeleidt deelnemers met een detentieverleden of nog in detentie in Brusselse gevangenissen
(in hoofdzaak, per uitzondering elders):
- samen met de deelnemer werk je rond een realistisch job- (of opleidings)doelwit
- je brengt de aanwezige competenties van de deelnemer in kaart
- je maakt het netwerk van de deelnemer zichtbaar, ontwikkelt het verder en leert de
deelnemer hoe hij zijn netwerk kan inschakelen ter ondersteuning
- je ondersteunt de deelnemer bij het wegwerken van drempels en belemmerende
randvoorwaarden
- je zorgt voor intensieve begeleiding bij de voorbereiding van het dossiers van de gedetineerde
voor de SURB (strafuitvoeringsrechtbank)
- je biedt ondersteuning bij het opmaken van CV en motivatiebrief
- je biedt sollicitatiebegeleiding, en bemiddelt actief bij werkgevers om de kansen op werk te
vergroten
 Je voert projectgebonden administratie uit (een papieren en een digitaal dossier)
 Je geeft het project, samen met de andere projectmedewerker, mee vorm
 Je onderhoudt contacten met het netwerk, en staat in voor het bereiken van de deelnemers
Profiel
 Je hebt goesting om te werken met (ex-)gedetineerden en binnen justitiewezen
 Je hebt kennis over de verschillende aspecten van het gevangeniswezen
 Je hebt ervaring in de begeleiding van mensen naar werk (of opleiding)
 Je hebt kennis van de Brusselse opleidings- en arbeidsmarkt (NL en/of F)
 Je gelooft in ieders talenten en competenties en wil hiermee aan de slag
 Je hebt ervaring of achtergrond in het werken met mensen in een maatschappelijk kwetsbare
situatie
 Je bent een netwerker en legt vlot contacten met partnerorganisaties en de Brusselse sociale kaart
 Je kan jezelf organiseren (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren), bent dynamisch en flexibel
 Je bent betrouwbaar in het opvolgen van administratieve verplichtingen
 Je kan resultaatsgericht werken
 Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze
vaardigheden zal verwerven.
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 18 januari kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie:
annemie.vandenhende@groepintro.be
 Uitvalsbasis: Dorpsstraat 30 – 1070 Anderlecht (maar je werkt ook vanuit de Brusselse
gevangenissen)
 We voorzien sollicitatiegesprekken op dinsdagnamiddag 19 januari 2021, en nodigen je op 18
januari uit.

