
Vacature jobcoach horeca/voeding 

 
 
Atelier Groot Eiland vzw en Eat vzw zijn Brusselse Nederlandstalige organisaties die in het kader van 
de sociale economie verschillende horeca-initiatieven opstarten en beheren. Eat en Atelier Groot 
Eiland willen zo kansen creëren voor kwetsbare groepen en hen via werkervaring en opleiding laten 
doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We kiezen voor diversiteit aan talent en competenties 
van de medewerkers. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als jobcoach horeca/voeding begeleid je de arbeiders van Atelier Groot Eiland naar een job in de 
horecasector op de reguliere arbeidsmarkt. Je doet prospecties bij bedrijven, bouwt een 
vertrouwensband op met de arbeiders die werk zoeken en begeleidt ze intensief in hun zoektocht 
naar werk. Je werkt samen met de trajectbegeleider.  
 
CONCREET TAKENPAKKET 

- Met de doelgroepmedewerker: 
o Begeleiden van de doelgroepmedewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt of 

opleiding.  
o Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt 
o Stappenplan opstellen samen met de persoon  
o Ondersteuning doelgroepmedewerkers bij zoektocht naar werk, nl. het opmaken van 

CV en motivatiebrief, vacatures opzoeken, adviseren over opleiding, loopbaanadvies, 
…  

o Motiverend werken 
o Sollicitatietraining geven (individueel of in groep) 
o Tewerkstellingsmaatregelen uitleggen  
 

- Ontwikkelen/uitbouwen van een netwerk van bedrijven  
- Administratieve taken: registreren, …  

 
PROFIEL 
o Commerciële ingesteldheid 
o Gestructureerd werken 
o Uitstekende communicatievaardigheden  
o Taalvaardigheid (Nederlands/Frans) 
o Zin voor initiatief  
o Computervaardigheden 
o Motiverend en stimulerend werken 
o Empathisch vermogen 
o Ervaring in de interimsector is een pluspunt 
o Bachelor of gelijkwaardig door ervaring 
 
AANBOD 
- Voltijds Contract (38u/week) waarvan enkele dagen per week bij onze partner-organisatie Eat vzw. 
- Loonbarema PC 329, b1c 
- Afhankelijk van je leeftijd minimum 26 tot maximum 56 dagen verlof  
- Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 
- Werken in een multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig werkzoekenden 
 
Meer info: Fanchon Grossen, fanchon@ateliergrooteiland.be 



 
GEINTERESSEERD? 
Motivatiebrief en cv versturen ten laatste op 15 februari 2020 naar: 
Atelier Groot Eiland 
Tav Fanchon Grossen 
Henegouwenkaai 29 
1080 Molenbeek 
of  fanchon@ateliergrooteiland.be 
 
Sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 17 februari 2020 
 
VOOR ATELIER GROOT EILAND VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, 
GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP 
 

mailto:fanchon@ateliergrooteiland.be

