
 
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 proberen wij al 

onze klanten te versterken om samen met hen een job of een opleiding te vinden. Wij breiden uit en 

zoeken voor ons jongerenproject Jobspot naar een jobcoach(m/v/x): 

Functieomschrijving 

Als jongeren-jobcoach begeleid je jongeren in een intensief traject op maat.  Je werkt met het kleurrijke 

en veelzijdige Brusselse publiek. De doelgroep zijn NEET-jongeren, jongeren die momenteel niet 

werken, niet in een opleiding zitten en niet studeren (Not in Education, Employment or Training). Je 

coacht deze jongeren door hun competenties, attitudes, sterktes en zwaktes in kaart te brengen. 

Daarnaast kijk je welke hindernissen de jongere moet overwinnen om de stap naar de arbeidsmarkt, 

studies of een opleiding te zetten. Je helpt hem of haar om hierbij de juiste stappen te nemen. 

Bovendien versterk je ook de sociale vaardigheden van de jongeren. Hierbij is het belangrijk dat we de 

eigenheid van elk individu waarderen en hun sterke punten helpen versterken, vanuit een 

emanciperende visie. 

 

Als jongeren-jobcoach: 

 Heb je een passie voor het ondersteunen van jongeren in een moeilijke situatie 

 Krijg je de kans om je creativiteit helemaal bot te vieren door activiteiten te verzinnen, 

jongeren creatief te oriënteren, promotiecampagnes te bedenken, enz.  

 Verzorg je zowel individuele als groeps-begeleidingen 

 Coach je de jongere om hun competenties en attitudes te versterken 

 Sta je in voor je eigen administratie en werk je die nauwkeurig bij 

 Houd je je eigen resultaten bij en communiceer je die helder naar het team 

 Krijg je de kans om zelf inbreng te geven binnen een gemotiveerd team 

 

In deze functie word je ondersteund door je project collega, je coördinator en een tof team.  

Competentieprofiel 

Jouw houding stemt overeen met de waarden van InBrussel vzw: 

 De vraag van de klant staat bij jou centraal en je hebt aandacht voor diens wensen, behoeften 

en gevoeligheden.  

 Je toont zelf verantwoordelijkheid voor je leerproces, je doelen en resultaten, en die van de 

organisatie. Hierbij krijg je zelf de kans om je functie vorm te geven binnen de krijtlijnen van 

het project. 

 Je stelt je gastvrij op en zorgt voor een warm onthaal voor al je klanten en andere partners. Je 

hebt respect voor verschillen en staat open voor diversiteit. Bovendien ben je nieuwsgierig 

naar het verhaal van anderen. 

 Je streeft naar integriteit. Je stelt je open en betrouwbaar op en je gaat correct en respectvol 

om met informatie. 

 Je werkt actief samen met anderen en werkt naar een gezamenlijk resultaat. Hierbij deel je 

informatie en stel je je open voor feedback. 

 



Als jongeren jobcoach verwachten we van jou dat je: 

 Jongeren coacht. Je stimuleert en motiveert hen tot persoonlijke ontwikkeling door het 

scheppen van een vertrouwensband waarbij je open feedback geeft en ontvangt. Je zet de 

jongere hierbij aan tot zelfreflectie, zelfsturing en eigenaarschap. 

 Je zonder moeite contact legt en die contacten onderhoudt.. Je hanteert humor en relativeert 

problemen. Sociale contacten geven jou een intrinsieke voldoening. 

 In staat bent om je enthousiasme over te brengen en jongeren te motiveren. Je benoemt 

weerstand en je maakt moeilijkheden bespreekbaar. Daarna ga je samen met de jongeren op 

zoek naar win-win oplossingen. 

 Jouw gedrag en aanpak aanpast in functie van de situaties waarin je je bevindt en in functie 

van de personen waarmee je geconfronteerd wordt. 

 Over verantwoordelijkheidszin beschikt: je zorgt ervoor dat jouw resultaten en die van het 

team behaald worden. 

Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en je spreekt goed Frans en Engels. Kennis van elke andere 

taal is zeker een pluspunt. Je hebt twee jaar relevante ervaring. Bovenal ben je bereid om bij te leren 

over deze job en over het Brusselse arbeids- en tewerkstellingslandschap.  

Aanbod 

 Extralegale voordelen: o.a. volledige terugbetaling woon/werk verkeer, maaltijdcheques na 6 

maanden. 

 Voltijds contract 

 Contract onbepaalde duur 

 Verloning volgens barema PC 329.01 
 

Plaats tewerkstelling 

InBrussel vzw, Handelskaai 48, 1000 Brussel 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail, met CV en motivatiebrief: katrien.deleeuw@inbrussel.be  

 

Solliciteren t.e.m. 04/04/2021 

Gesprekken volgen in de twee daaropvolgende weken. 

 

 

Contact: Katrien de Leeuw 

Handelskaai 48 

1000 BRUSSEL 

02 503 02 12 

 

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. 

mailto:katrien.deleeuw@inbrussel.be

