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Jobcoach Sint-Truiden project TIBB Andt 
(deeltijds) 

 

 

Sinds 1 januari 2018 bundelen De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding en Begeleiding, 

Jobcentrum en Job-Link krachten én expertise in een nieuwe organisatie: emino. We zijn 

er van overtuigd dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden en 

werknemers die om welke reden dan ook moeilijk een job vinden of kunnen houden, 

bieden we daarom ondersteuning. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, 

socio-economische, psychische, fysieke of zintuigelijke beperkingen. We streven naar 

betaalde tewerkstelling en duurzame loopbanen. Ook werkgevers zijn bij ons aan het 

juiste adres. Met slimme oplossingen op maat begeleiden we hen om ongewoon talent 

optimaal te doen renderen. 

 

 

Wij zoeken een voor ons project TIBB ANDT te Sint-Truiden een ervaren jobcoach. 

Het betreft een deeltijdse betrekking (0,90 FTE) voor bepaalde duur. 

 

Tibb Andt is een intensieve begeleiding van anderstalige naar werk. Deze trajecten 

starten met een workshop in groep en daarna individuele begeleiding naar werk. De 

trajecten hebben de duur van een jaar. 

 

We zoeken een collega die: 

 

- ervaring, kennis en voeling heeft met de doelgroep. 

- commercieel ingesteld is en werkgevers kan bereiken. 

- kan werken in een partnerschap. 

- vorming kan geven in groep. 

- individuele gesprekken kan houden. 

- administratief sterk is. 

- zelfstandig en efficiënt kan werken. 

- goed kan organiseren en plannen. 

- een onderdeel vormt van een dynamische organisatie en deze verder mee  

uitbouwt. 

 

 

Je beschikt over: 

 

- een bachelor in een socio-culturele, pedagogische of ergotherapeutische opleiding.  

Je komt eveneens in aanmerking met een masterdiploma of met voldoende  

relevante werkervaring. 

- een rijbewijs B en een wagen. 

 

Heb je een (arbeids)beperking dan moedigen we je extra aan om je kandidaat te stellen.  
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We bieden: 

 

- een boeiende job in de sociaal-culturele sector. 

- een deeltijds contract (34,20/38) bepaalde duur voor 1 jaar (mogelijks 

 verlengbaar). 

- een verloning volgens PC 329.01 (barema B1c en volgens ervaring). 

- bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling. 

- een tussenkomst in woon-werkverkeer, alsook een vergoeding voor dienst-

 verplaatsingen. 

- we hebben oog voor werk-privébalans en werken met glijtijd. 

- daarnaast krijg je bij ons ruimschoots de kans om jezelf verder te ontwikkelen en  

 te groeien. 

 

 

Interesse? 

 

Bezorg je cv en motivatiebrief met onderwerp “JC Sint-Truiden TIBB Andt bepaalde duur”  

ten laatste op dinsdag 17/07/2018 aan Ellen Vanhooren: 

 

Per e-mail vacatures@emino.be 

 

 

Per post emino vzw  

T.A.V. Ellen Vanhooren 

Kipdorpvest 50 

2000 Antwerpen  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit een selectie op basis van brief en cv, gesprekken en 

een mogelijke test. We houden continu tussentijdse selecties.  

 

Gelieve in jouw correspondentie de functie waarvoor je solliciteert te vermelden, alsook 

het communicatiekanaal waarlangs je ons gevonden hebt. 
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