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Tijd voor een carrièreswitch? 

Wij zoeken een instructeur - instructrice m/v/x 
Onbepaalde duur (80% VTE) 

PC 319.01, B1c 
Opstart 9 mei 2022 

 

Voor de werking van Op Stap, Samen naar Werk in Ronse zijn we op zoek naar een instructeur 

– instructr ice m/v/x en j i j kan het verschil  maken, om samen met een team, kwetsbare 

jongvolwassenen mee toe te leiden naar de arbeidsmarkt.  

 

Wat doet een instructeur / instructrice? 
• Je bent verantwoordelijk  voor een groep van +/- 8 tot 10 deelnemers. 

• Voorbereiden, plannen en geven van atelierwerking . Dit gebeurt op een 

laagdrempelige manier waarbij  we de deelnemers laten kennis maken met 

houtbewerking, f ietsherstel, horeca, poetsen, textiel,…  met als doel om de 

draagkracht van de deelnemers te verhogen en hun interesse te wekken voor 

werk. 

• Je geeft initiatie heftruck. 

• Je organiseert werkplekleren in een bedrijf , je neemt actief  deel en je neemt de 

rol van ploegleider op je. Je leert arbeidscompetenties aan op  de werkvloer. 

• Je hebt dagdagelijks overleg met de trajectbegeleid(st)er inzake de 

verschillende deelnemers omtrent de genomen en de te nemen stappen. 

• Je neemt deel aan de verschillende overlegmomenten . 

• Je vervult een aantal administratieve taken . 
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Waarom moet je niet twijfelen? 
• Een diploma speelt geen rol, wel je ervaring met het bedrijfsleven.  

• We leiden je op op de werkvloer en we coachen jou .  

• We zorgen dat je kan groeien. 

• De work-life balance zit goed met een vast uurrooster (geen avondwerk, geen 

weekendwerk). 

• Je wordt betaald op het niveau B1c volgens het paritair Comité 319.01  

• Je kan tot 10j relevante ervaring mee nemen. 

• Het is een contract van onbepaalde duur.  

• Het is een uitdagende job in een dynamische omgeving. Je wordt omkaderd 

door de team- en netwerkcoach en de teamverantwoordelijke. 

• Hospitalisatieverzekering (gedeeltelijk) en f ietsvergoeding. 

Wie we zoeken 
• Je hebt ervaring met het bedrijfsleven en je kan de vereisten van een werkgever 

op een positieve manier overbrengen 

• Je stelt je open om kwetsb are jongvolwassenen te begeleiden en je hebt 

goesting om dit te leren  

• Je bent stressbestendig en je kan rust brengen bij  de deelnemers  

• Je bent een toonvoorbeeld inzake arbeidsattitudes  

• Je kan zelfstandig werken als in teamverband 

• Je bent f lexibel ingesteld, taken kunnen immers wijzigen. 

• Je bent steeds loyaal naar de verschillende partners waarmee we samenwerken 

en je verzorgt deze relaties optimaal 

• Je beschikt over een rijbewijs B en kan beschikken over een auto  

• Je beschikt een heftruckrijbewijs of  je bent bereid hiervoor de nodige opleiding 

te volgen 

• Je hebt voldoende spreekt vloeiend Nederlands en je kan je uit de slag slaan in 
het Frans om de deelnemers te verstaan en om instructie te geven  

Praktisch 
Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief voor 24 april 2022 tav 

geert.ginneberge@vzwapart.be    

De sollicitatiegesprekken zullen door gaan op 26 april 2022 in het Jezuïetenplein 11, 

9700 Oudenaarde 

Plaats tewerkstelling :  Ronse 

Voor meer uitleg omtrent de vacature of vragen 
Wouter Decoodt (teamverantwoordelijke)  0486-37 49 03, 

wouter.decoodt@vzwapart.be    

Jonathan Vercruysse (pedagogisch directeur)  0479-91 47 87, 

jonathan.vercruysse@vzwapart.be    
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