
 
 

Wij zijn op zoek naar een jobcoach/trainer voor ons sectoraal oriëntatieproject. 
 

 

WIE ZIJN WIJ? 

 
InBrussel vzw begeleidt Brusselse werkzoekenden op maat richting opleiding of job. Elke werkzoekende versterkt 
zijn profiel en competenties via groepstrainingen en individuele afspraken. Samen met een jobcoach vinden 
kandidaten de weg naar een gepaste job of een opleiding. Onze expertise ligt in het begeleiden van 
werkzoekenden die om één of meerdere redenen kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.  
Momenteel zoeken wij een jobcoach/trainer voor ons sectoraal oriëntatieproject. In dit project dompelen 
werkzoekenden zich vier weken onder in een intensief project om zichzelf en de arbeidsmarkt beter te leren 
kennen. Aan het einde van het traject heeft de kandidaat een duidelijk idee wat hij wilt bereiken en heeft hij een 
realistisch stappenplan in de hand richting een opleiding of job. 
 
 

Functieomschrijving 

 
Als jobcoach/trainer begeleid je elke 4 weken een nieuwe groep werkzoekenden. Je werkt op maat en past je 
aan naar de noden van de groep en wie daarin zit.  
 
Onze kandidaten? Variatie troef: er zijn werkzoekenden met interesse in allerlei sectoren en met verschillende 
niveaus. Bij de start hebben ze vaak nog geen idee welk beroep ze precies willen doen, welke opties er zijn en 
zij hebben, wat er precies bij hen past. Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit Frans- en anderstalige 
Brusselse werkzoekenden. Daarom wordt de oriëntatie afhankelijk van de groep in het Nederlands of het Frans 
aangeboden.  
 
Het doel van de oriëntatie, en dus dat van jou?  

- Een realistisch jobdoelwit bepalen (met focus op knelpuntberoepen uit Vlaanderen of Brussel) aan de 
hand van verschillende individuele oefeningen en groepstrainingen. 

- Samen de stappen bepalen die nog nodig zijn om dit doelwit te bereiken (opleidingen, 
sollicitatietraining, beroepsinlevingsstage … ) 

 
Jouw concrete taken: 

- Een diepgaande analyse van de persoonlijkheid, kwaliteiten, competenties, ervaring en kennis van de 
kandidaten opmaken  

- De werkzoekende laten kennismaken met sectoren op de arbeidsmarkt (met focus op de 
knelpuntberoepen) 

- Samen twee specifieke beroepen (bij voorkeur knelpuntberoepen) bepalen die de klant kan en wil 
uitvoeren binnen een sector 

- Contacten leggen met een netwerk aan partners op maat van de kandidaat 

- Je leidt een groep van 8 à 10 werkzoekenden gedurende 4 weken. Je wisselt af tussen 1-op-1 coaching, 
training geven (CV, communicatie met de werkgever, assertieve communicatie, pitch maken …) en 
ondersteuning bieden wanneer kandidaten autonoom aan het werken zijn 

 
 

Competentieprofiel 

 
Jouw houding stemt overeen met de waarden van InBrussel vzw: 

- De vraag van de werkzoekenden staat centraal en je hebt aandacht voor hun 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 
diversiteit. 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 geeft problemen tijdig aan. 

Als jobcoach/trainer sectorale oriëntering heb je:  
- Minstens 2 jaar relevante ervaring (coach, trainer, trajectbegeleider, sociaal werker, intaker …) 
- Minstens een bachelordiploma 
- Een goede mondelinge en schriftelijke kennis van Nederlands en Frans 

 

Aanbod 

 
- Verloning volgens barema PC 329.01 

- Extralegale voordelen: terugbetaling woon/werk verkeer, maaltijdcheques na 6 maanden 

Contract 
- Contract van onbepaalde duur 

- Voltijds  

 

Plaats tewerkstelling 

 
InBrussel vzw 
Handelskaai 48 
1000 BRUSSEL 
 

Waar en hoe solliciteren? 

 
Stuur je CV en motivatiebrief naar jacoba.dezwaef@inbrussel.be 
Heb je vragen? Contacteer Jacoba De Zwaef via 02 503 02 12 of via jacoba.dezwaef@inbrussel.be.  
 
Solliciteren kan tot en met maandag 4 april 2021. De eerste gesprekken vinden kort daarna plaats.  
 
 
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. 
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