
WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers die intensieve ondersteuning nodig hebben bij 
het vinden en behouden van duurzaam werk. We organiseren begeleidingstrajecten, vorming en 
opleiding, en bieden kansen tot werkplekleren of tewerkstelling aan. Hierbij houden we steeds 
rekening met de bredere maatschappelijke context en de vragen van onze klant.  

 
 
 WIJ ZOEKEN EEN 
 

Trajectbegeleider (4/5de of voltijdse vervangingsovereenkomst voor langdurige 

afwezigheid) 

 
Deze medewerker zal voornamelijk ingeschakeld worden als begeleider voor werkzoekenden in de regio Mechelen. De 
coach ondersteunt werkzoekenden bij hun oriëntatie naar een gepast jobdoelwit, zoekt actief mee naar een geschikte 
plaats om aan werkplekleren te doen, en staat in voor de opvolging van het leerwerktraject. Tevens voorziet hij in nazorg 
via jobcoaching en opvolging van de tewerkstelling. Waar nodig zorgt hij ook voor taalondersteuning.  

 

Uw taken Uw profiel 
• U staat mee in voor de opstart van nieuwe 

begeleidingstrajecten;  

• U staat mee in voor de oriëntering van de 
werkzoekende;  

• U zoekt actief samen met de cliënt naar een gepaste 
leerwerkplaats of tewerkstelling; 

• U bent de vaste contactpersoon voor de werkzoekende 
gedurende dit traject; 

• U ondersteunt de werkzoekende bij het solliciteren, 
onder meer via jobhunting en actieve bemiddeling;  

• U zorgt voor taalondersteuning waar nodig;  

• U werkt mee aan de verdere optimalisering van de 
begeleidingsinstrumenten;  

• U staat mee in voor de administratieve opvolging van de 
cliënten;  

• U rapporteert aan de verantwoordelijke.  

 

• Bachelor in de menswetenschappen of gelijkwaardig 
door ervaring;  

• U beschikt over coachingsvaardigheden, 
communicatieve en didactische vaardigheden; 

• U bent organisatorisch sterk en administratief stipt;  

• U werkt resultaatsgericht; 

• U bezit praktische kennis van de officepakketten; 

• U beschikt over een eigen wagen; 

• Vertrouwdheid met de doelgroep van kwetsbare 
werkzoekenden/werknemers is een pluspunt. 

Wij bieden 
• Een voltijdse of 4/5de  vervangingsovereenkomst voor langdurige afwezigheid, met grote kans op verlenging. 

• Een gevarieerde job binnen een gemotiveerd team met de nodige ruimte om, binnen de algemene doelstellingen, uw 
functie op een persoonlijke manier in te vullen. 

 

Contact 

Schriftelijk, mét CV, vóór 3 oktober 2021: vzw WEB, Steenweg Op Tielen 70, 2300 Turnhout (info@webwerkt.be).  
 
 

WEB vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. 
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of 

nationaliteit… 
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