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Groep INTRO zoekt  2 Coaches-vormingswerkers voor jongeren in de  provincie 
West-Vlaanderen 

 
Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. 
Het team WERK van West -Vlaanderen zoekt  wegens uitbreiding 2 nieuwe collega’s voor regio Brugge. 
  

Taken 
In hoofdzaak individuele begeleiding bieden aan jongeren om samen met hen een traject en actieplan 
uitstippelen richting arbeidsmarkt. 
Prospecteren naar stageplaatsen en vacatures die overeenkomen met de profielen van de werkzoekenden. 
Competenties inschatten van de jonge werkzoekenden en koppelen aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  
Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
Administratie en registratie (dossierbeheer, verzorgen registraties in het systeem van de opdrachtgever,…)  
Samenwerken binnen lokale partnerschappen om een realistisch traject op te stellen voor onze jongeren en hen 
hierin te coachen. Eventueel vormingsactiviteiten uitwerken die aansluiten bij de trajecten van de jongeren 
Administratie gelinkt aan het project uitvoeren 
Binnen het partnerschap en op teamniveau input geven rond de trajecten alsook helpen zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. (out of the box -denken) 
Vlot en gepast communiceren binnen het lokaal partnerschap, het ruimer netwerk, het team en de collega’s, …  

 

Profiel 
Jongeren op sleeptouw kunnen nemen, kunnen luisteren en belang hechten aan authenticiteit in de omgang 
met hen. 
Kennis/ervaring zowel in individuele begeleidingen van jongeren en groepsvormingswerk. 
Doelgericht en laagdrempelig aan de slag kunnen gaan met jongeren binnen hun leefwereld en context. 
Op maat en tempo van de jongere wordt zijn al dan niet bestaand hulpverleningsnetwerk in kaart gebracht en 
wordt er gewerkt aan laagdrempelige contacten naar organisaties en diensten die noodzakelijk zijn voor de 

jongere. 
Doorheen het traject behoud je het casemanagement en ben je de verbinding en rode draad voor de jongere.  
Enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig. 
Kennis/ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Kennis hebben van de sociale kaart en het nodige contact en verbinding kunnen maken. 
Organisatietalent hebben (plannen en uitvoeren) en resultaatsgericht kunnen werken. 
In team kunnen werken, overleggen en rapporteren naar partners betrokken bij trajecten van jongeren . 
Je bent een teamplayer en voelt je goed in een open feedbackcultuur. 
Vlot beheersen van de Nederlandse taal en kunnen communiceren in het frans indien nodig. 
Diploma hoger onderwijs - korte type in een sociale richting- of gelijkwaardig door ervaring.  
Kennis hebben van courante software-pakketten. 
Beschikken over een wagen en rijbewijs B  
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Aanbod  
Voltijds contract onbepaalde duur   
Loonbarema B1c PC 329 – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering  
een dynamisch team – een interessante uitdaging. 
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
Veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
Open bedrijfscultuur 
 
Solliciteren bij voorkeur met een motivatiebrief en CV tot 26/04/2021 via volgende 
link: https://sollicimeertest.endare.com/vacancy?vacancyURL=https%3A%2F%2Fgroepintro.dev.inclusie-in-
4d.ilabt.imec.be%2Fpublic%2Fvac-3.ttl 
Persoonlijke gesprekken worden voorzien op 29/04 in de voormiddag en  4/05/2021 (eventueel via MS-Teams) 
Indien geselecteerd word je hiertoe persoonlijk  uitgenodigd per mail. 
 

 
Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen. 

 
Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis 

van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele 

achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing. 
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