
 
 

 
    

Groep INTRO zoekt een vormingswerker (100%) in Gent  
 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het 
team in Gent zoekt een nieuwe collega om groepsvorming te geven binnen domein Justitie, in combinatie met individuele 
begeleiding.   
 

TAKEN:  

 Opleiding geven aan cursisten die een leerstraf opgelegd kregen, in opdracht van de justitiehuizen OVL 

 Deze opleidingen inplannen, methodisch uitwerken en administratief opvolgen  

 Vormingspakketten samenstellen en vorming geven  

 Intakegesprek organiseren met de deelnemers 

 Individuele begeleiding bieden aan de deelnemers  

 Nauw samenwerken met de justitie-assistenten en het partnerschap  

 

PROFIEL:  

 Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van deelnemers 

 Je hebt kennis van, affiniteit/ ervaring met conflicthantering/communicatie/agressie/ sociale vaardigheden 

 Je staat stevig in je schoenen, je durft feedback geven en grenzen stellen 

 Je hebt kennis van en/of ervaring in vormingswerk  

 Je gaat doelgericht en laagdrempelig aan de slag met vormingsthema’s  

 Je bent enthousiasmerend, flexibel en stressbestendig 

 Je hebt kennis van de courante softwarepakketten en beheerst digitale kanalen 

 Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  

 Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Oost-Vlaanderen (uitvalsbasis Ledeberg) en beschikt over rijbewijs B 

 Geregeld weekend- en avondwerk 

 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  
1 contract onbepaalde duur – 100%  
Loonbarema B1c PC 329  
Een 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) 

 
Procedure  
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan t.e.m. 14/03/2021. Sollicitatiegesprekken gaan door op 18 maart 2021.  
Per e-mail: liezelot.vandergucht@groepintro.be 

Gelieve in het onderwerp van je mail de functie ‘Vormingswerker’ te vermelden 
 
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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