Groep INTRO Oost-Vlaanderen zoekt jobcoaches!
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. We zoeken een
nieuwe jobcoach in het team van Sint-Niklaas en Aalst, om werkzoekenden en werknemers te ondersteunen naar en op de
werkvloer. In het kader van mogelijke toekomstige opdrachten in regio Zottegem en regio Aalter leggen we een wervingsreserve
aan.

Taken
-

Begeleiding van werkzoekenden - anderstaligen, jongeren, kortgeschoolden, … - met het oog op tewerkstelling
Samen met hen een traject uitstippelen richting arbeidsmarkt
Coaching van werknemers op de werkvloer, met focus op taalondersteuning
Groepsvormingen uitwerken die aansluiten bij de trajecten van de deelnemers
Contact opnemen met werkgevers, kunnen onderhandelen en overtuigen
Prospecteren naar stageplaatsen, werkvloeren en vacatures
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

Profiel
-

Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van deelnemers
Je hebt ervaring in het omgaan en communiceren met laagtaalvaardigen en/ of kortgeschoolden
Je bent enthousiasmerend, flexibel en stressbestendig
Je kent de sociale kaart van de regio waarvoor je solliciteert
Je hebt kennis van de courante softwarepakketten en beheerst digitale kanalen
Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren
Je voelt je goed in een open feedbackcultuur
Je kan je gemakkelijk verplaatsen in de regio en beschikt over rijbewijs B
Bachelordiploma of minimum twee jaar relevante ervaring
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden zal verwerven.

Aanbod
Sint-Niklaas: contract onbepaalde duur - voltijdse functie. Sollicitatiegesprekken gaan door op 5 maart 2021.
Aalst: contract onbepaalde duur - deeltijdse of voltijdse functie (80 à 100%). Sollicitatiegesprekken gaan door op 9 maart.
Wervingsreserve voor regio Zottegem en regio Aalter: contract bepaalde duur (tot 31/12/2022) – deeltijdse en voltijdse functies –
start voorzien midden april/ begin mei.
Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden.
Keuze uit een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
Fijne teamwerking
Maaltijdcheques
Eindejaarspremie
Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding
Een aantrekkelijke verlofregeling
De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren (voor de functies waarvoor dit van toepassing is)
Loonbarema B1c PC 329

Procedure
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 28 februari 2021.
Per e-mail: liezelot.vandergucht@groepintro.be

Gelieve in het onderwerp van je mail de functie ‘jobcoach’ en de gewenste regio expliciet te vermelden.

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.

