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Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Outreachcoach in Brussel (M/V/X) 

 
Voor heel wat Brusselse inactieven en werkzoekenden is de weg naar werk of opleiding niet evident. 
Als outreachcoach maak jij dagelijks het verschil voor hen. Jij gaat namelijk de wijken in om 
contacten met hen te leggen in vrijetijdswerkingen, buurthuizen, partnerorganisaties of gewoon op 
straat. Nadat je hun vertrouwen hebt gewonnen ondersteun je hen om de eerste stappen richting 
arbeidsmarkt of opleiding te zetten. Dit kan op verschillende manieren: 

• in individuele gesprekken breng je samen hun talenten, interesses en competenties in kaart 

• je stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hen te activeren richting werk of 

opleiding 

• je maakt randproblematieken bespreekbaar en ondersteunt hen om deze op te lossen of verwijst 

door naar de juiste instantie 

• je werkt individueel of in groep aan hun arbeidsattitudes, sociale vaardigheden en biedt 

sollicitatiebegeleiding 

Daarnaast zoek je vacatures en leg je contacten met werkgevers om de werkzoekende voor te 
stellen. Je zet hiervoor jouw kennis van de Brusselse arbeidsmarkt in.  
 

Kortom:  

• Wil je jouw ervaring of achtergrond met vindplaatsgericht werken inzetten voor Brusselse 

werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie? 

• Ken jij de Brusselse arbeids- en opleidingsmarkt en ben jij een geboren netwerker? 

• Werk jij graag in een tof en ervaren team met een open feedbackcultuur?  

• Ben je bovendien snel beschikbaar? 

 

Aarzel dan niet en stel je kandidaat! 

 
Wie zoeken we? 

• Je gelooft in de kracht en het groeipotentieel van mensen en je gebruikt jouw oplossingsgerichte 

coaching vaardigheden om het beste in hen naar boven te halen  

• Je hebt ervaring in het (vindplaatsgericht) werken met kwetsbare doelgroepen (anderstaligen, 

kortgeschoolden, mensen met een bepaalde welzijnsproblematiek, …), in groep en/of individueel 

• Je bent administratief sterk en je houdt de administratie van het project nauwkeurig bij 

• Je communiceert open en professioneel met je collega's, werkgevers en lokale partners 

• Je organiseert zelf je werk en je werkt resultaatgericht.  

• Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans (mondeling) – kennis 

van Arabisch of Turks is een troef 
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Ons aanbod: 

• Een voltijds (80% is bespreekbaar) vervangingscontract met zo snel mogelijke opstart tem 

30/4/2022 

• Verloning volgens barema PC 329 B1C  

• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 

• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling 

• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken 

• Werklocatie: Dorpstraat 30 – 1070 Anderlecht 

• 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 ? 

Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 30/09/2021 naar 

annemie.vandenhende@groepintro.be en vermeld in het onderwerp van je mail de functie 

‘Outreachcoach Brussel’ 

We plannen sollicitatiegesprekken op 8 oktober 2021 

 

Wil je meer info over de jobinhoud, voorwaarden, aanbod of selectieprocedure. Annemie helpt je 

graag verder: annemie.vandenhende@groepintro.be  

 

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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