
 

FIX zoekt een jobcoach bouw (m/v/x)
 

 

FIX is een werkervaringsproject dat Nederlandstalige scholen en jeugdinfrastructuur over het hele 

Brusselse Gewest renoveert. De werken worden uitgevoerd door kortgeschoolde werkzoekenden die zo 

hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Deze werknemers leggen met een tijdelijk 

werkervaringscontract (max 2 jaar) een traject af van begeleiding en werkervaring met het oog op een 

duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. De werking van FIX is gebouwd op 5 waarden: 

maatschappelijke relevantie, professionaliteit, samenwerking, diversiteit en duurzaamheid. Het 

volledige personeelsbestand van FIX zal de komende maanden evolueren van een 75-tal naar een 100-

tal medewerkers. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een voltijdse jobcoach. 
 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als jobcoach begeleid je de arbeiders van FIX naar een job in de bouwsector op de reguliere 

arbeidsmarkt. Je doet prospecties bij bouwfirma’s, bouwt een vertrouwensband op met de arbeiders 

die werk zoeken en begeleidt ze intensief in hun zoektocht naar werk. Jij en je collega werken samen 

met de trajectbegeleiders.   

 

 

CONCREET TAKENPAKKET 

 Je doet wekelijks prospecties met bouwfirma's binnen en buiten Brussel, Frans- en 

Nederlandstalig.  

 Je houdt vacaturewebsites in het oog en onderzoekt het potentieel van elke vacature in de 

bouwsector voor onze verschillende kandidaten. 

 Je hebt verschillende begeleidingsgesprekken per week. Je overloopt samen vacatures, 

adviseert onze arbeiders in hoe ze moeten solliciteren en gaat indien nodig mee op gesprek. 

 Je volgt ook arbeiders die vast werk vonden nog een tijd op. 

 Je doet enkele administratieve taken die verbonden zijn aan de functie als jobcoach. 

 

 

PROFIEL 

 Je hebt een bachelorsdiploma en/of ervaring in loopbaanbegeleiding of jobcoaching. 

 Zeer goede kennis Nederlands en goede kennis Frans. 



 

 Positieve ingesteldheid: je kijkt vooral naar het potentieel van een persoon, niet enkel naar de 

gebreken. 

 Doorzetter: je kan om met tegenslagen in begeleiding naar werk en grijpt alle potentiële 

kansen die zich permanent aanbieden. 

 Je kunt actief luisteren en motiveren. 

 Ondernemend: je neemt op eigen initiatief contact met verschillende bouwondernemingen 

om een mogelijke samenwerking te onderzoeken.  

 Commercieel, ervaring in de interimsector is een pluspunt. 

 Bij voorkeur kennis van beroepen in de bouw. 

 

 

AANBOD  

 Voltijds contract van onbepaalde duur 

 Loonbarema PC 329 B1c 

 Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 

 Werken in een dynamische en multiculturele organisatie die kansen geeft aan werkzoekenden 

 Aantrekkelijke werkomgeving in pas gerenoveerd, inspirerend pand 

 

Meer info: Han De Meulemeester han.demeulemeester@fixbrussel.be of 02 523 66 75 of 

www.fixbrussel.be 

 

 
GEINTERESSEERD? 

Stuur je motivatiebrief en cv naar han.demeulemeester@fixbrussel.be 

 

FIX vzw 

Sylvain Denayerstraat 51 

1070 Anderlecht 

 

 

VOOR FIX VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP 

FIX moedigt vrouwen en jongeren aan om ook te solliciteren. 


