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VACATURE  /  HET  A GE NTSCHAP  INTE G RATIE  EN  I NBURGE RIN G  IS  OP  ZOEK  N AAR   

Trajectbegeleiders 
VERSCHILLENDE REGIO’S 
  

In het kader van de crisis in Oekraïne wil het Agentschap Integratie en Inburgering zich ten volle inzetten om de 

vluchtelingen via een specifiek programma wegwijs te maken in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zijn we op zoek 

naar extra medewerkers die zich willen engageren. 

Doel van je functie 

Het programma maakt Oekraïners wegwijs in Vlaanderen en Brussel. Het bestaat uit: 

• Individuele begeleiding om hulpvragen in kaart te brengen 

• Eerste toeleiding naar lokale en Vlaamse dienstverlening (onderwijs, werk, welzijn...) 

• Infosessies ‘Welkom in Vlaanderen/Brussel’  

• Nederlands leren (NT2) 

Als trajectbegeleider ondersteun je de klant tijdens het hele traject. Meer informatie vind je op www.integratie-

inburgering.be.  

Je verantwoordelijkheden 

• Je werkt een traject uit op maat van de klant. 

• Je volgt inburgeraars op en motiveert hen. Je bouwt hierbij een positieve relatie op. 

• Je zoekt mee naar oplossingen binnen de grenzen van onze dienstverlening. Indien nodig verwijs je je klant 

door naar de gepaste dienst met als doel drempels te verlagen.  

• Je bevordert zelfredzaamheid van de klanten. 

• Je verwerkt de gegevens van de klant in een eenvoudig online opvolgsysteem en je staat in voor de admi-

nistratie van de dossiers. 

• Je onderhoudt contacten met verschillende partners in de regio. 

Je profiel 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels. In regio Brussel is ook een goede kennis van Frans 

vereist. Het spreken van Russisch en/of Oekraïens is een pluspunt.  

• Je hebt de nodige vaardigheden om klanten te begeleiden. 

• Je bent klantvriendelijk en hebt een coachende houding. 

• Je kan goed omgaan met diversiteit. 

• Je kan werken met MS Office. 

• Je bent flexibel en teamgericht ingesteld.  

http://www.integratie-inburgering.be/
http://www.integratie-inburgering.be/
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Wat bieden we jou? 

• Een opleiding die je optimaal voorbereidt op de job 

• Een boeiende job in een team van enthousiaste en gemotiveerde collega’s 

• Een voltijds of deeltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar 

• Een loon volgens barema B1C/B1B van het PC 319.01 (verloning op basis van anciënniteit met brutobedragen 

tussen € 2407,58 en € 4506,71) 

• Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag 

• Een interessante vakantieregeling: minstens 34 verlofdagen (voltijdse tewerkstelling) en collectieve sluiting 

tussen Kerst en Nieuw 

• Glijdende werkuren en mogelijkheid tot telewerk 

• Hospitalisatieverzekering 

• Groepsverzekering 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer 

• Je werkt in één van de vestigingsplaatsen binnen de regio's West- of Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, 

Brussel of Vlaams-Brabant  

Hoe solliciteer je? 

Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@inte-

gratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “Trajectbegeleider - Oekraïne” met vermelding 

van de provincie(s) waarin je wil werken. 

Wie zijn we? 

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams Agentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin 

herkomst geen beslissende rol speelt. We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om 

te gaan met de uitdagingen van migratie. 

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal 

familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen. 

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent 

en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel. 

» www.integratie-inburgering.be  

» Bekijk ook ons jaarverslag 

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische 

ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 

 

Agentschap Integratie en Inburgering 
Private stichting 
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 

mailto:vacatures@integratie-inburgering.be
mailto:vacatures@integratie-inburgering.be
http://www.integratie-inburgering.be/
https://agii.vlaanderen/2020/?utm_source=vacaturepdf&utm_medium=website&utm_campaign=jv2020&utm_term=main&utm_content=vacature

