
 
 
Integratie door werk 
 
   Jobcoördinator Inburgering m/v/x 
 

Wat is Jobroad? 

 

Jobroad is een ivzw die mensen met een bepaalde kwetsbaarheid begeleidt naar een duurzame 

tewerkstelling via activering, sensibilisering en opleiding. JobRoad ivzw is een partner voor werkgevers voor 

inclusief en divers ondernemerschap. JobRoad ivzw brengt middenveld organisaties  zoals  VDAB, OCMW,… 

in contact met bedrijven die zich openstellen voor de doelgroep aan de hand van een matchmakingmodel.   

 

Wie zoeken we?  

 

We zoeken een jobcoördinator die het team, verantwoordelijk voor het project ‘activering van 

inburgeraars’ wil versterken.  

 

Als jobcoördinator heb je volgende taken: 

- Je communiceert vlot met betrokken partijen: werkzoekenden, lokale besturen, middenveld 

organisaties, HR – managers,… .  

- Je organiseert mee de matchmakingedities 

- Je screent en matcht kandidaten  

- Je begeleidt sollicitatiegesprekken van de werkzoekenden 

- Je gaat op zoek naar job-opportuniteiten bij onze partners – en uitzendbedrijven 

- Je staat in voor de opvolging van de kandidaten 

- Je stelt rapportages op die moet gebeuren in opdracht van de Vlaamse Regering 

 

…. En dit zijn jouw interesses en talenten:  

- Je bent een sociaal – inclusief ingesteld persoon, denkt in mogelijkheden en krijgt energie wanneer 

je echt iets kan betekenen voor anderen 

- Je bent organisatorisch en administratief sterk, kan goed werken met Excel, Powerpoint en andere 

Microsoft office applicaties;  

- Je begrijpt de gevoeligheden en uitdagingen die gepaard gaan met het omgaan met de 

hierboven omschreven doelgroep in hun zoektocht naar werk 



- Je kan mensen goed inschatten en zien wat hun sterktes zijn of welke zaken zij kunnen 

verbeteren 

 

What’s in it for you?  

 

- Je komt in contact met heel wat verschillende spelers op de arbeidsmarkt en leert dus enorm 

veel bij over HR, tewerkstelling, de arbeidsmarkt en natuurlijk de doelgroep 

- Je maakt deel uit van een heel warm team 

- Je werkt in een 40 uren week, hebt 20 verlofdagen en 12 ADV dagen 

- Je krijgt een aantrekkelijke verloning en een bedrijfswagen 

- Flexibel uurrooster: je kunt opstarten tussen 8 u en 9 u 

Wil jij mee het verschil maken?  

 

Contacteer Veerle via veerle.degrieck@jobroad.be of op 0475/821909 
 
Tot dan! 
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