VACATURE ARBEIDSBEGELEIDER VOOR HET ESF-PROJECT ‘WERKPLEK VLUCHTELINGEN’
Vzw Gent, stad in werking - projecten zoekt een arbeidsbegeleider voor onmiddellijke indiensttreding,
ter vervanging van een collega die een andere uitdaging aangaat.
Deze opdracht kadert in het ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent dat loopt tot 31 december 2019.
Binnen dit project is een partnerschap opgebouwd tussen Stad Gent, OCMW Gent, VDAB OostVlaanderen, IN-Gent vzw en het OCMW Gent waarbij een aanpak ontwikkeld werd om vluchtelingen
en anderstalige nieuwkomers sneller toe te leiden naar de arbeidsmarkt.
Opdrachten van de arbeidsbegeleider
-

Als arbeidsbegeleider sta je in om samen met de anderstalige nieuwkomer een traject uit te stippelen
en stappen te zetten naar werk. Je houdt hierbij rekening met de inburgeringsverplichtingen van
deelnemers en stemt het traject naar werk daarop af. Je volgt de vorderingen heel nauwgezet op en
neemt een motiverende, coachende rol op ten aanzien van je cliënt. Je slaat de brug tussen
werkgevers, vrijwilligerswerkplekken en de werkzoekende cliënt. Tijdens de coaching heb je aandacht
voor het verwerven van technische kennis, arbeidsattitudes, contexttaal, culturele aspecten
verbonden met arbeid, werkregimes, randvoorwaarden, de combinatie van het vrijwilligerswerk en
eventuele andere opleidingen,….

-

Je start begeleidingen op na een duo-intake, die je samen afneemt met een VDAB-bemiddelaar en
waarbij een tolk aanwezig is om de cliënt goed te leren kennen. Je zal ook begeleidingen overnemen
van cliënten waarmee reeds door andere begeleiders stappen werden gezet en een traject werd
uitgestippeld. De begeleiding kan o.m. de volgende methodieken inhouden: oriëntering op individuele
basis, vrijwilligerswerk met professioneel perspectief, ingroeistage, beroepsverkennende stage,
toeleiding naar opleidingsaanbod en jobhunting. Meer informatie over deze methodieken vind je in
ons draaiboek ‘Van nieuwkomer tot werknemer’.

-

Onder jobhunting verstaan we het uitbouwen van contacten met bedrijven, actief zoeken van
geschikte vacatures, werkzoekende deelnemers bij bedrijven voorstellen als potentiële werknemer,
met deelnemers sollicitatiegesprekken voorbereiden, hen hierbij begeleiden en evalueren, en bij
tewerkstelling de passende nazorg bieden of externe ondersteuning inschakelen. Met concrete
profielen van in portefeuille, zoek je gericht werkgevers op met de bedoeling tewerkstellingskansen
voor deze doelgroep te creëren en passende werk- en opleidingsmogelijkheden op werkvloeren in
beeld te brengen.

-

Je hebt oog voor randproblemen die stappen richting arbeidsmarkt kunnen belemmeren en zoekt
samenwerking met partners die hierbij ondersteunend kunnen optreden.

-

Samen met 5 andere arbeidsbegeleiders van Stad Gent, OCMW Gent en VDAB maak je deel uit van
een geïntegreerd team. Dit team wordt geleid door de projectcoördinator. Je neemt actief deel aan dit
team.

Competenties en ervaring
-

Je hebt relevante ervaring in het begeleiden van nieuwkomers of in arbeidsbemiddeling.
Je hebt affiniteit met of een interesse in de doelgroep anderstalige nieuwkomers.
Je bent klantgericht en weet dit te vertalen naar de verschillende klantengroepen in dit project.
Je bent een ondernemer die de stap naar bedrijven en partners durft te zetten.
Je hebt voeling met de bedrijfswereld en zicht op actoren en aanbod op de arbeidsmarkt.
Je hebt commerciële vaardigheden; je ziet opportuniteiten en grijpt deze actief aan om de
projectdoelstellingen te bereiken.
Flexibiliteit in de uitvoering van je takenpakket is een must.
Je bent mobiel genoeg om je te verplaatsen binnen de ruime regio Gent.
Je werkt zelfstandig en hebt zin voor initiatief en experimenteert graag.
Je communiceert helder en overtuigend.
Kennis van een tweede contacttaal (Frans, Engels) is een pluspunt.
Je vindt het werken in een breed partnerschap met veel verschillende begeleiders en organisaties een
meerwaarde.
Plaats in de organisatie

-

-

-

Je bent tewerkgesteld bij vzw Gent, stad in werking - projecten met een tijdelijk voltijds contract (1VTE)
tot 31/12/2019.
Je werkt nauw samen met medewerkers uit het geïntegreerd team.
Je standplaats is AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, maar je bent bereid en flexibel om ook op
andere locaties zoals VDAB en het OCMW te werken.
Aanbod
Een voltijds contract tot 31/12/2019 voor onmiddellijke indiensttreding.
Bruto startloon per maand voltijds: € 2.460,78. Relevante anciënniteit kan in rekening gebracht
worden.
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en terugbetaling openbaar vervoer of fietsvergoeding.
Informatie
Meer informatie over de functie kan je opvragen bij Britt Roels via britt.roels@stad.gent of
0476/96.75.19 (niet bereikbaar op vrijdag en van 21/3/19 tem 26/3/19) of Tina Demeersman
tina.demeersman@stad.gent of 0496/18.14.16
Praktisch

-

Wij verwachten je motivatiebrief voor de functie en een CV ten laatste op 1 april 2019, gericht aan
britt.roels@stad.gent
De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV, gevolgd door
een gesprek dat zal doorgaan op woensdag 10 april 2019.
Vzw Gent, stad in werking - projecten gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op
basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan het
project wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap,
nationaliteit, …

