Groep INTRO Limburg zoekt een vormingswerker Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het
team in Limburg zoekt een vormingswerker Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. De doelgroep bestaat uit een klein
groepje justitiabelen die in kader van leerstraffen bepaalde vormingen moeten volgen.
Taken







Uitwerken van het vormingsaspect binnen het beleid inzake alternatieve gerechtelijke maatregelen
(uitvoeren federaal beleid op lokaal vlak).
Het geven van de vormingen aan groepen van ca. 10 deelnemers.
Mogelijke thema’s: IFG, agressie, drugs, alcohol en sociale vaardigheden.
Mee-voorbereiden, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning.
Samenwerkingsverbanden en externe vertegenwoordiging invullen en onderhouden.
Instaan voor een optimale informatiedoorstroming (als dossiertrekker) en stimuleren van communicatie
met de justitiehuizen.

Profiel















Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
Je kan kwaliteitsvol werken en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.
Je werkt loyaal samen, handelt in het belang van de organisatie en werkt op eigen initiatief met anderen
aan een gezamenlijk resultaat ook buiten de eigen dienst.
Je handelt discreet.
Je zoekt actief naar leersituaties en zet leerpunten om in acties.
Houder zijn van een bachelor diploma
Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van justitiabelen
Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met laagtaalvaardigen en anderstaligen
Sterk in het volgen van procedures en afspraken
Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren
Je bent een teamplayer
Je ontwikkelt aangepaste methodieken
Je hebt kennis van de courante softwarepakketten
Je kan bij voorkeur snel starten

Ons Aanbod
Loonbarema B1c PC 329
Bijkomende vakantiedagen boven op de wettelijke vakantieregeling
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien
Maaltijdcheques
Procedure
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 07/03/2021
Per e-mail: maryam.jamshid@groepintro.be
Sollicitatiegesprekken gaan door op 18/3/2021
Indien je uitgenodigd wordt voor een gesprek brengen we jou via mail op de hoogte.

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.

