Wij zijn op zoek naar 3 jobcoaches sectorale oriëntatie
WIE ZIJN WIJ?
InBrussel vzw is een organisatie die Brusselse werkzoekenden op maat begeleidt. Elke klant stapt in een
persoonlijk traject bestaande uit groepstrainingen en individuele afspraken. Zo versterken wij de profielen en
competenties van onze klanten en zoeken samen met hen een job of een opleiding. De werkzoekenden die
InBrussel dagelijks begeleidt hebben een diverse achtergrond. Onze expertise is het begeleiden van
werkzoekenden die om één of meerdere reden kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Voor een nieuw project zijn
wij op zoek naar 3 jobcoaches sectorale oriëntatie.
Functieomschrijving
Als jobcoach sectorale oriëntatie begeleid je werkzoekenden in een traject op maat. De werkzoekenden weten
in welke sector ze willen werken, maar hebben geen helder jobdoelwit.
De oriëntatie heeft als doel:
- realistische jobdoelwitten bepalen voor mensen die je begeleidt (met focus op knelpuntberoepen uit
Vlaanderen of Brussel);
- opleidingen voorstellen in functie van de jobdoelwitten.
De doelgroep bestaat voor een groot deel uit anderstalige en Franstalige Brusselse werkzoekenden. Daarom
wordt deze oriëntering afhankelijk van de vraag van de klant in het Nederlands of het Frans aangeboden.
Wat verwachten we van de jobcoaches:
- de werkzoekende laten kennismaken met de verschillende jobmogelijkheden (met focus op de
knelpuntberoepen) binnen een bepaalde sector;
- twee specifieke beroepen (bij voorkeur knelpuntberoepen) bepalen die de klant kan en wil uitvoeren
binnen die sector;
- als blijkt dat de deelnemer niet past binnen de gekozen sector, oriënteren naar een andere sector;
- leerwegen op maat bepalen om de gekozen beroepen te kunnen uitvoeren.

Competentieprofiel
Jouw houding stemt overeen met de waarden van InBrussel vzw:
- De vraag van de klant staat voor jou centraal en je hebt aandacht voor diens wensen, behoeften en
gevoeligheden.
- Je neemt verantwoordelijkheid voor je leerproces, je doelen en resultaten, en die van de organisatie.
Je krijgt de kans om je functie zelf vorm te geven binnen de krijtlijnen van het project.
- Je bent gastvrij en zorgt voor een warm onthaal van de klanten en partners. Je hebt respect voor
anders zijn. Je bent nieuwsgierig naar het verhaal van anderen.
- Je bent integer. Je stelt je betrouwbaar op en gaat correct om met informatie.
- Je werkt actief samen met anderen aan een gezamenlijk resultaat. Je deelt informatie en staat open
voor feedback.
- Je haalt deadlines. Je stelt prioriteiten en signaleert problemen.
Als jobcoach sectorale oriëntering verwachten we dat je:
- minstens 2 jaar ervaring in loopbaanoriëntering of -begeleiding hebt;
- minstens een bachelorsdiploma of een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt;
- goed Nederlands en Frans spreekt en schrijft, zodat je werkzoekenden kan begeleiden in beide talen.

Aanbod
-

Verloning volgens barema PC 329.01
Extralegale voordelen: volledige terugbetaling woon/werk verkeer, maaltijdcheques na 6 maanden.

Contract
- Contract van onbepaalde duur
- Voltijds
Plaats tewerkstelling
InBrussel vzw
Priemstraat 53
Ingang: Nieuwland 42-44
1000 BRUSSEL
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail, met CV en motivatiebrief: info@inbrussel.be
Contact: Sofie Hoenkamp
Priemstraat 53
Ingang: Nieuwland 42-44
1000 BRUSSEL
Solliciteren kan tot en met zondag 23 augustus 2020. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 27 en 28
augustus 2020.

InBrussel vzw gelooft in de talenten en de competenties van haar medewerkers en wij streven hierbij naar gelijke
kansen. Als organisatie hebben wij respect voor diversiteit en zoeken wij actief naar een goed evenwicht in ons
team wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit om
zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

