
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een outreachwerker in Brussel 
(50 à 100%) 

 

 

 

Groep INTRO bouwt aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen 

aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden.  

Groep INTRO zoekt een outreachwerker in Brussel voor een nieuw project. Het project wil inactieve 

(werkzoekende) Brusselaars vinden en aanspreken, een vertrouwensband met hen opbouwen om hen 

nadien te begeleiden naar werk of opleiding, rekening houdend met hun persoonlijke leven en mogelijke 

hinderpalen. Outreaching en individuele begeleiding zijn de wezenlijke componenten van deze 

opdracht. 

 

Het TAKENPAKKET van de outreachwerker 

• Vindplaatsgericht werken & contacten leggen met Brusselse inactieven & werkzoekenden in de wijk, 

op pleintjes, in vrijetijdswerkingen… 

• Vertrouwenspersoon zijn voor kandidaten en hen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid op te 

nemen en te activeren 

• Werken aan arbeidsattitudes en sociale vaardigheden d.m.v. individuele begeleiding & vorming 

• Actieve en betrokken participatie om het  project en team mee vorm te geven 
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Je hebt ervaring of achtergrond in het werken met vindplaatsgericht werken en mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie 

• Je gelooft in ieders talenten en competenties en wil hiermee aan de slag 

• Je bent een netwerker en legt vlot contacten met partnerorganisaties en de Brusselse sociale kaart 

• Je kan jezelf organiseren (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren), bent dynamisch en flexibel 

• Je bent betrouwbaar in het opvolgen van administratieve verplichtingen 

• Je kan resultaatsgericht werken 

• Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven.  

 
Het AANBOD 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur, tewerkstellingsbreuk te bespreken (50 – 100%) 

• Je start op 2 januari 2020 

• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C, met maaltijdcheques 

 

PRAKTISCH 

• Stel je voor 29 november kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie 

Vandenhende: annemie.vandenhende@groepintro.be  

• Uitvalsbasis: Dorpsstraat 30 – 1070 Anderlecht 

 

VRAGEN? 

Mail naar annemie.vandenhende@groepintro.be, of neem telefonisch contact (0499 533 734).  
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