
Hermesplus vzw (www.hermesplus.be) heeft een vacature voor een  

Een deeltijdse jobcoach  

Deze jobcoach werkt outreachend naar personen met een psychische kwetsbaarheid die niet 

geregistreerd zijn bij Actiris en die met problemen kampen op diverse domeinen (huisvesting, 

contact, activiteit).  Het is via een integrale ondersteuning dat er gewerkt kan worden naar het 

hebben en behouden van een plaats op de arbeidsmarkt.   

Deze jobcoach maakt deel uit van een samenwerkingsproject met Brusselse partnerorganisaties 

inzake Outreaching en Activitering, gefinancierd door ESF Vlaanderen.  

Duur van het project : 31/12/2021 met kans op verlenging 

Indiensttreding vanaf 2 januari 2020.  

Profiel: 

• Je beschikt over een professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting of 

gelijkwaardig door ervaring. 

• Je werkt vindplaatsgericht of outreachend en aanklampend waar nodig.  Het opbouwen van 

een vertrouwensband is cruciaal. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in de omgang met personen 

met een psychische kwetsbaarheid, met actoren uit hulpverlening, arbeidsbemiddeling en 

werkgevers. Deze communicatievaardigheden laten toe trajecten op maat te ontwikkelen en 

netwerken op te bouwen.  

• Je hebt ervaring en/of affiniteit in werken met psychisch kwetsbare werkzoekenden met 

ernstige randproblematieken.  

• Je hebt een goede kennis van de andere landstaal en kennis van andere talen is een  

pluspunt. 

• Je bent flexibel ingesteld en kan correct en creatief omgaan met je werktijd. 

• Je houdt ervan om in een klein team mee na te denken over de uitbouw van dit project. Je 

bent creatief, ruimdenkend en een teamspeler. 

• Je verzorgt de nodige administratie en registratie van de cliëntdossiers. 

Aanbod: 

• Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – deeltijds. 

• Vergoeding voor vervoer in opdracht & tussenkomst woon-werkverkeer  

• Werken in een klein team met exploratiemogelijkheden naar methode en aanpak om 

personen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen in het vinden én behouden 

van werk.  

Sollicitatieprocedure : 

Kandidaturen  (CV en motivatie) in te sturen voor 29 november 2019  t.a.v. Patrick Janssens 

via mail op  ilse.wauters@hermesplus.be 

Een eerste selectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. 

Voor meer informatie kan je terecht op – 0483.461.943 

 

http://www.hermesplus.be/

