
 

 

 
 
 

De Kringwinkel Antwerpen, eigenzinnig milieu- en tewerkstellingsbedrijf in de sociale economie, 
zoekt een 

 

TRAJECTBEGELEIDER  
 

Samen met de werkleiders coach je onze medewerkers in hun professionele groei. 
 

 
Je takenpakket: 
 
• Je zoekt samen met onze medewerkers uit waar hun talenten, interesses, 

mogelijkheden en beperkingen liggen.  

• Samen met de werkleiders werk je voor de medewerkers een groeiplan (POP) uit dat 
aansluit bij hun talenten, interesses, mogelijkheden en beperkingen.  

• Op basis van opvolggesprekken breng je evolutie bij medewerkers in beeld.  

• Je coacht en motiveert de medewerker richting doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Samen werk je obstakels onderweg. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de medewerkers bij persoonlijke en administratieve 
problemen en kan hen – indien nodig – gericht doorverwijzen. 

• Je volgt de ontwikkelingen in je vakgebied en samen met je collega-trajectbegeleiders 
reflecteer je over de begeleidingsaanpak. Vanuit jullie ervaringen werken jullie waar nodig 
verbetervoorstellen uit en experimenteren jullie met vernieuwende methodieken.  

• Je beheerst de administratie die komt kijken bij de opvolging van ‘jouw’ medewerkers. 

 
 
Je Profiel 

 
• Werken met mensen is je ding. Je bent sociaal ingesteld, weet de nodige empathie aan de 

dag te leggen en beschikt over een gezond gevoel voor humor. 

• Je bent een teamspeler en een vlotte, open communicator.  

• Je bent aanspreekbaar en discreet. 

• Je bent zelfzeker, flexibel en in staat om zelfstandig te werken. 

• Je beschikt over een grondige kennis van de Sociale Kaart. 

• Je bent administratief sterk en kan vlot werken met courante informatica toepassingen. 



 

 

• Je hebt kennis van en/of ervaring met sociale tewerkstelling.  

• Je hebt een diploma hoger onderwijs in een humane richting (maatschappelijk werk, 
psychologie, pedagogie, …)  of gelijkwaardig door ervaring. 

 

Ons Aanbod 
 

• Een deeltijdse (18u) uitdagende, afwisselende job in een sociale omgeving. 

• Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of terugbetaling woon-
werkverkeer openbaar vervoer aan 100%). 

• Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden op maat.  

 
Interesse? 
 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 12 september 2018 per e-mail naar 
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be met als onderwerp ‘Sollicitatie voor Trajectbegeleider’. 
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