VACATURE NR. 2021B05
Datum: 16/07/2021
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk
Loopbaancoach/trajectbegeleider Jumpstart te Antwerpen
(Contract onbepaalde duur)

Groep Weerwerk biedt een waaier van tewerkstelling, begeleiding en opleiding aan medewerkers die (tijdelijk)
moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (door een verslaving, psychische problemen, langdurige
werkloosheid, justitiële problemen,…). Groep Weerwerk is actief in de regio’s Roeselare, Gent en Antwerpen.
Als loopbaancoach/trajectbegeleider geef je elke coachee inzicht in de beste job-match op vlak van persoon,
cultuur, ambitie. Zo begeleid je de coachee naar een passende job. Je werkt op maat van de coachee, in groep of
individueel, zodat de coachee alle kansen krijgt om te groeien en door te stromen naar een zo hoog en
comfortabel mogelijke plaats op de participatieladder. Je faciliteert, volgens de mogelijkheden van de coachee,
elke stap naar tewerkstelling (stage, ter beschikkingstelling, IBO, …).
Jumpstart omvat telkens een vijf weken durend coachingstraject waar de kwaliteiten en de niveaus van de
competenties van coachees in beeld worden gebracht.
Jouw opdracht:


Je brengt de arbeid belemmerende factoren van de coachee in kaart.



Je motiveert de coachee om door te groeien naar een job die bij hen past.



Je bouwt een constructieve relatie op met het netwerk van partners en bedrijven en onderhoudt dit
netwerk.



Je behaalt het aantal vooropgestelde targets die opgenomen worden in de projectovereenkomst en
bewaakt de kwaliteit hiervan.

Plaats van tewerkstelling:
Deurnestraat 208, 2640 Mortsel
Jouw profiel:
Je onderkent de talenten en competenties van anderen en kunt ontwikkelingsbehoeften vaststellen.
Je bent sterk in adviseren, beïnvloeden en motiveren om zo de groei van de coachees te stimuleren. Zowel
jouw communicatieve vaardigheden als het begrijpen van verbale en non-verbale boodschappen is hierbij
een must.
Je bent sociaal, begeeft je graag onder de mensen en legt graag (nieuwe) contacten.
Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat. Daarnaast kom je ook op voor de eigen
belangen.
Je gaat planmatig tewerk en weet doelstellingen te realiseren volgens de gestelde deadlines.
Verder beschik je over goede administratieve en pc-vaardigheden en kan je vlot overweg met
softwareprogramma’s (Office 365).
Je hebt een diploma bachelor en/of 2 tot 5 jaar relevante ervaring in netwerken, begeleiden en coachen
van personen. Ervaring met personen met een illegale verslavingsproblematiek is een sterke troef.

Ons aanbod:







Datum in dienst: zo snel mogelijk
Contract onbepaalde duur: voltijds (deeltijds 80% is bespreekbaar)
Projectmatig werken: mensen begeleiden in hun zoektocht naar de gepaste job, netwerkmogelijkheden
met partners.
Een aangename en dynamische werksfeer
Aandacht voor werk-privé balans: autonomie en regelmogelijkheden, glijdende werkuren, collectief verlof
tussen kerst en nieuwjaar, …
Verloning op basis van geldende barema’s en relevante ervaring

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sarah De Meyer, coördinator activering, op 0496 50 49 43. Schriftelijk
solliciteren uiterlijk op 15/08/2021. (met vermelding voor welke functie en afdeling u solliciteert en/of
vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar vacatures@weerwerk.be

