
 

 

 

 

Nieuwe opportuniteit: vervangingscontract 
Projectcoördinator (m/v) Re-integratie 
West- en Oost-Vlaanderen 
 
Projectcoördinator (m/v) Re-integratie – JobRoad ivzw 

Je staat mee aan de wieg van een nieuw strategisch MVO-project: JobRoad ivzw .  

Dit is een internationale non-profit organisatie die zich toelegt op de ondersteuning, begeleiding en activering van 

kansengroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Als projectcoördinator Re-integratie bouw je verder 

mee aan dit verhaal. Je draagt verantwoordelijkheid voor de organisatie van onze JobRoad projectedities en de 

begeleiding van kandidaat-werkzoekenden voor specifiek de doelgroep gedetineerden en justitiabelen vanuit de 

justitiehuizen en penitentiaire instellingen in West- en Oost- Vlaanderen. Deze vacature betreft een 

vervangingscontract met mogelijke verlenging tot een contract van onbepaalde duur. 

 

Functieomschrijving 
 

• Je bent een belangrijke schakel tussen zowel de hierboven omschreven doelgroep van kandidaat–

werkzoekenden, arbeidsbemiddelende organisaties (bv. VDAB detentie), justitiehuizen, psycho-sociale 

diensten, werkgeversorganisaties (bv. Voka), bedrijven, uitzendbedrijven en (boven)lokale besturen. 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van JobRoad projectedities met als doel werkgevers in contact 

te brengen met de hierboven omschreven doelgroep kandidaat-werkzoekenden. Via een proces van 

screenen, matchen en solliciteren dat jij begeleidt, wordt hen de kans geboden op een nieuwe job.  

• Je legt de contacten met de hierboven omschreven doelgroep en gaat proactief op zoek naar de juiste job 

voor hen via uitzendarbeid, werkplekleren of andere mogelijke tewerkstellingsvormen (bv. stage, …).  

• Je volgt je kandidaten op de voet: hoe ver staat hij/zij in het hele proces? Hoe ver staat zijn/haar dossier? 

Welke stappen met welke netwerkpartners dienen er gezet te worden om de zoektocht naar werk succesvol 

af te ronden? 

• Je volgt je kandidaten op de voet: na de opstart blijf je contact houden en volg je op hoe de eerste maanden 

in hun nieuwe job verlopen. Je bezorgt de feedback aan de VDAB detentieconsulenten, justitie-assistenten en 

andere trajectbegeleiders. Blijkt het geen ‘match’, dan ga je opnieuw aan de slag.  

• Je bent pas tevreden als je kandidaten de juiste job beet hebben en zich goed voelen in hun nieuwe situatie. 

Hoe meer mensen je kan helpen, hoe liever!  



 

• Je kent de gevoeligheden en uitdagingen die gepaard gaan in de omgang met de hierboven omschreven 

doelgroep in hun zoektocht naar werk.  

• Je begeleidt sollicitatiegesprekken bij de werkgevers. 

• Je stuurt een mede-collega jobcoach aan die verantwoordelijk is voor individuele begeleiding van de 

hierboven omschreven doelgroep. 

Profiel 

• Je bent een netwerker met sterke affiniteit in HR rekrutering en -services. 

• Je bent een sociaal-inclusieve ondernemer en denkt in mogelijkheden. 

• Je bent een echte doorzetter. Je geeft niet af tot je je doel bereikt hebt.  

• Je bent organisatorisch sterk. 

• Je bent een teamspeler en people manager. 

• Je bent klantvriendelijk. 

 

 
 

Info en kandidatuur: info@jobroad.be & 0477-63 02 88 

www.jobroad.be & Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter 
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