
 

FIX zoekt een HR - trajectbegeleider (m/v/x)
 

 

FIX is een werkervaringsproject dat Nederlandstalige scholen en jeugdinfrastructuur over het hele 

Brusselse Gewest renoveert. De werken worden uitgevoerd door kortgeschoolde, langdurig 

werkzoekenden die zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Deze werknemers leggen met een 

tijdelijk werkervaringscontract (max 2 jaar) een traject af van begeleiding en werkervaring met het oog 

op een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. De werking van FIX is gebouwd op 5 

waarden: maatschappelijke relevantie, professionaliteit, samenwerking, diversiteit en duurzaamheid. 

Het volledige personeelsbestand van FIX zal het komende jaar evolueren van een 75-tal naar een 100-

tal medewerkers. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een trajectbegeleider. 
 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

Als trajectbegeleider ben je de individuele begeleider van onze arbeiders/werknemers in 

werkervaringstraject. Je werkt samen met de arbeider een individueel ontwikkelingstraject uit en 

ondersteunt de persoon in de realisatie ervan bij FIX. Je doet dit in samenwerking met de instructeurs 

en jobcoach die de begeleiding naar werk na FIX verzorgt. 

  

 

CONCREET TAKENPAKKET 

 

• Selectie en aanwerving van nieuwe arbeiders/werknemers in werkervaringstraject 

• Regelmatige evaluatiegesprekken 

• Ondersteunen van de instructeurs/ploegbazen op pedagogisch vlak 

• Begeleiden van de arbeiders naar zelfredzaamheid en een correcte arbeidsattitude 

• Individuele begeleiding op maat en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten waar nodig 

• Uitwerken en opvolgen van een opleidingsplan en inschrijving in bijscholingen 

• Bijhouden van individuele dossier per werknemer 

 

 

 

 

PROFIEL 



 

 

• Menselijke feeling om mensen te doen groeien en motiveren, positieve ingesteldheid 

• Gezonde dosis assertiviteit, kunnen stellen van grenzen en deze behouden 

• Sterke communicatieve vaardigheden  

• Bij voorkeur ervaring in trajectbegeleiding en/of werken met kortgeschoolden 

• Kennis van PC-gebruik (Word, Excel, Outlook, …) 

• Goede kennis van Nederlands en Frans 

• Openstaan voor een multiculturele werksfeer 

 

 

AANBOD  

 

• Voltijds contract onbepaalde duur 

• Loonbarema PC 329 B1b 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 

• Afhankelijk van je leeftijd minimum 23 tot maximum 56 dagen verlof 

• Werken in een dynamische en multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig 

werkzoekenden 

• Aantrekkelijke werkomgeving in pas gerenoveerd, inspirerend pand 

 

Meer info: Hilde Van Wassenhove hilde.vanwassenhove@fixbrussel.be of 02 523 66 75 of 

www.fixbrussel.be 

 

 

GEINTERESSEERD? 

 

Stuur je motivatiebrief en cv ten laatste 22/8/2021 naar hilde.vanwassenhove@fixbrussel.be 

FIX vzw 

Sylvain Denayerstraat 51 

1070 Brussel 

 

 

VOOR FIX VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP 

FIX moedigt jongeren én ouderen aan om ook te solliciteren. 

http://www.fixbrussel.be/
mailto:hilde.vanwassenhove@fixbrussel.be

