
 

  Groep INTRO zoekt  
een job- en taalcoach (m/v/x) voor  

 Team Taal & I-Diverso in Antwerpen  
 

 

 

Wil je meewerken aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is?  

Is werken, vanuit vertrouwen en het bevorderen van autonomie, de basis van je coaching?  

Heb je een passie voor de mogelijkheden van kwetsbare doelgroepen op de regionale arbeidsmarkt?  

Dan ben je voor de job als coach-vormingswerker binnen Groep INTRO/ I-Diverso aan het juiste adres! 

 

Als job- en taalcoach bied je praktijkgerichte ondersteuning voor anderstalige werknemers met het 
oog op een duurzame tewerkstelling. Dit doe je bij verschillende bedrijven en organisaties in en rond 
Antwerpen.  
 
 
Organisatie  
 

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 op www.groepintro.be en i-
diverso.be 
 

Wat doe je?  
 

- Individuele job- en taalcoaching van werknemers op de werkvloer bij verschillende werkgevers  
- Vorming geven aan groepen bij externe bedrijven  
- Ontwikkelen van opleidingsmateriaal op maat van de werkvloer  
- Contacten met werkgevers en partners opbouwen en onderhouden 
- Administratie en registratie (resultaten van opleiding in kaart brengen & rapporteren)  
- Taalondersteuning bieden op maat van de job (vakjargon, communicatienoden op de werkvloer, 

etc.)  
- Ondersteuning bieden in het proces van inclusief ondernemen van verschillende bedrijven:  , 

adviseren over de ontwikkeling van een inclusief taalbeleid, ondersteunen van teams in het 
werken in diverse teams, ontwikkelen van taaltools, vorming geven omtrent omgaan met 
conflicten, etc. Wij specialiseren ons in bedrijven die voornamelijk werken met arbeiders en 
kortgeschoolden.  

 

Wie zoeken we? 
 

- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van 
onze klanten  

- Je hebt bij ervaring in het omgaan én communiceren met en divers doelpubliek  
- Je vindt het leuk om op verschillende locaties te werken in regio Antwerpen  
- Je communiceert open en professioneel met je collega's, werkgevers en lokale partners 

- Je organiseert je werk zelf en je werkt resultaatgericht 

- Je kan je gemakkelijk verplaatsen in de regio - een rijbewijs is een plus  
 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven. 
 
  

http://www.groepintro.be/
https://i-diverso.be/
https://i-diverso.be/


Voel je je aangesproken door deze functie?  
 

Stuur ons je motivatiebrief en cv uiterlijk op 19 augustus 2022 naar julie.deweerdt@groepintro.be  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 augustus.  

 

Aanbod   
  
- Een voltijds contract van onbepaalde duur, deeltijds is bespreekbaar   
- Verloning volgens barema PC 329 B1C   
- Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en vergoeding voor woon-werkverkeer  
- Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling  
- Werklocatie: stad Antwerpen en omstreken  
- Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaats-

onafhankelijk werken  
- 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  
 
Waag je kans! 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  

mailto:julie.deweerdt@groepintro.be

