
 Groep INTRO zoekt coach 
(m/v/x) 

 
 

 

Wil je meewerken aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is?  
Is werken, vanuit vertrouwen en het bevorderen van autonomie, de basis van uw 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 aan het 
juiste adres! 
 
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    
De rode draad hierbij is empowerment van kwetsbare doelgroepen, activering in de ruime zin 
van het woord en de link met arbeid is nooit veraf.  
 

Taken  
 

- Individuele begeleiding en ondersteuning van mensen in functie van activering of 
opleiding   

- Vorming geven aan groepen (in mindere mate) 
- Stageplaatsen zoeken en klanten begeleiden gedurende de stageperiode 
- Contacten met partners opbouwen en onderhouden 
- Administratie en registratie (resultaten van de coaching in kaart brengen & rapporteren)  
- In zo goed als alle projecten is een meerklantenbenadering aan de orde. De doelgroep die 

we begeleiden, werkgevers, opdrachtgevers, enz. zijn een aantal mogelijke klanten. 
Communicatie, afstemming en inspelen op de vragen van al deze stakeholders zijn hier de 
verwachting.  

  
 

Profiel 
 

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

- Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Je hebt ervaring in het omgaan én communiceren met anderstaligen en andere culturen 
- Je bij voorkeur een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring   
- Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren  
- Je voelt je goed in een open feedbackcultuur 
- Je bent een teamplayer 
- Je kan bij voorkeur snel starten 
- 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/


Aanbod  
 

Loonbarema B1c PC 329  
Contract onbepaalde duur.   
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling  
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
Open bedrijfscultuur & tijds-en plaatsonafhankelijk werken 
Standplaats: Antwerpen stad 
 
Praktisch 
 

Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 11/8. 
De sollicitatiegesprekken gaan door op in de loop van de week van 16/8 of 23/8. 
Per e-mail: egon.mutsaerts@groepintro.be (CV en motivatiebrief via bijlage in PDF of word) 

 
Waag je kans! Groep INTRO vzw vertrekt vanuit de competenties van hun medewerkers. 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele 

geaardheid, religie, handicap of nationaliteit…  

 

mailto:egon.mutsaerts@groepintro.be

