
Workshopbegeleider Gent (en/of online)

Co-Searching organiseert gratis interactieve workshops voor (en door) werkzoekenden.
Werkzoekenden ondersteunen er elkaar in de zoektocht naar een job. We geven elkaar tips
en delen ervaring rond solliciteren. In iedere workshop behandelen we een ander thema dat
te maken heeft met werk zoeken.

Opdat wij nog meer werkzoekenden willen ondersteunen en verbinden, hebben wij nood aan
Workshop begeleiders die mee hun steentje willen bijdragen aan het versterken van elke
deelnemer en de groei van ons aanbod.

Over Co-Searching

Co-Searching daagt de maatschappij uit om op een positieve manier naar werkzoekenden te
kijken en heeft als doel werkzoekenden in de samenleving te versterken, zodat zij zelf
kansen grijpen om richting te geven aan hun leven en loopbaan met focus op duurzaamheid.

Co-Searching biedt daarom een veilige haven aan :
● waar werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om in dialoog te gaan met andere

werkzoekenden en dienstverleners op de arbeidsmarkt
● waar werkzoekenden kansen krijgen om aan zelfontplooiing te doen en een sociaal

netwerk op te bouwen.

Wil je meer weten over onze geschiedenis en werking, klik dan even door naar

http://www.co-searching.be

http://www.co-searching.be


Taakomschrijving

● Je begeleidt minstens 1x/mnd de workshops van Co-Searching. Je vormt een duo

met een andere vrijwilliger. Je kan dit ook alleen doen als je dat wenst.

● Je bedenkt samen met de andere vrijwilligers en de regioverantwoordelijke na over

mogelijke thema’s voor workshops.

● Je denkt in de voorbereiding mee na over hoe we de uitwisseling van kennis en

ervaring kunnen bevorderen.

● Op de workshopdag ben jij degene die de organisatorische kant van de zaken

opneemt én het aanspreekpunt voor de deelnemers en de externe partner bij vragen

en/of uitdagingen.

● Tijdens de workshop zelf ga je aan de slag met de methodiek en stel je actieve

vragen aan de deelnemers. Uiteraard kan ook jij tijdens de workshops jouw

persoonlijke ervaringen of verwachtingen rond solliciteren delen.

● Na de workshop ga je actief op zoek naar feedback, maak je een analyse van de

workshop en deelt deze kennis met Co-Searching.

Profiel

● De zoektocht naar werk houdt je bezig of interesseert jou. Indien je werkzoekend

bent is dat een pluspunt!

● Je bent sociaal en legt graag contact met (andere) werkzoekenden.

● Je hebt een open houding en staat open voor de mening van anderen

● Je houdt er van om samen te werken.

● Je kan plannen en bent in staat om ideeën uit te werken.

● Je hebt ervaring met het begeleiden van groepsprocessen of wil dit leren.

● Je ontwikkelt graag verder je vaardigheden.

● Je voelt je thuis in een kleine organisatie in omwenteling.



Wat kunnen we jou bieden?

● De kans om bepaalde competenties te versterken of te ontwikkelen. Dat kan een

mooie troef vormen op je cv en tijdens sollicitaties.

● Je kan een vernieuwend maatschappelijk project mee verder laten groeien.

● Co-Searching heeft een uitgebreid netwerk. Je krijgt de kans om te netwerken en

interessante contacten te leggen.

● Je wordt opgeleid en begeleid door onze regioverantwoordelijke. We bieden ook

bijkomende opleidingen en intervisie aan.

● De job is flexibel naargelang jouw mogelijkheden. Je kan ook altijd andere taken

opnemen binnen Co-Searching indien interesse.

● Je komt terecht in een diverse groep vrijwilligers met een mix van werkzoekenden,

werkenden, studenten van verschillende leeftijden

● Voor anderstaligen is er een kans om workshops in het Engels te doen

Praktisch

● Je begeleidt workshops op locatie in Gent of Mechelen en/of online

● Tijdsbesteding is te bespreken met de regioverantwoordelijke

● We betalen reële onkosten terug voor materiaal aankopen in functie van het

vrijwilligerswerk en voor verplaatsingen

Interesseert het jou om deze leerrijke ontmoetingen van werkzoekenden mee mogelijk te
maken? Laat dat het liefst per mail (annelies@co-searching.be) weten aan Annelies,
regioverantwoordelijke Co-Searching Oost-Vlaanderen.

Of neem gewoon eens deel aan een Co-Searching workshop! Onze komende events vind je
op via www.co-searching.be. Je kan dan gewoon deelnemen en proeven zonder meteen te
vrijwilligen. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

http://www.co-searching.be/

