
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 

 

 
 

    
Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Vormingswerker kinderen en jongeren Limburg (M/V/X) 

 
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.  

Voor een Limburgs team is Groep INTRO op zoek naar een vormingswerker Vrije Tijd. Je werkt 

vormingspakketten uit voor diverse groepen kinderen en jongeren. Je geeft vormingen aan kinderen 

en jongeren in de vrije tijd en werkt hiervoor samen met scholen en andere partners.  

  
 
Wie zoeken we? 
 
- Je behaalde een Bachelor in menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
- Je bent bereid om te werken tijdens de vakantieperiodes 
- Je werkt mee aan het uitbouwen en versterken van onze vrijetijdswerking 
- Je gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, in groeimogelijkheden en in een positieve 

benadering  
- Je kan omgaan met kinderen en jongeren met een multicomplexe problematiek 
- Je bent een enthousiasmerende persoon, flexibel en stressbestendig  
 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven. 

 
Ons aanbod: 

 

• Een voltijds contract onbepaalde duur 

• Verloning volgens barema PC 329 B1C  

• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 

• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 

• Werklocatie: Limburg (hoofdkantoor: Genk) 

• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee 

vorm geeft.  

• Omkadering door een gemotiveerd team, een teamleider en een coördinator 

• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

 

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 



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 

 

 
 

Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV naar 

maryam.jamshid@groepintro.be  

 

Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden krijg je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek dat 

doorgaat op 01/09/2022 

 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info vind je op www.groepintro.be. 
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