
 

Functieomschrijving 
Allround Coach/Instructeur 

September 2022 
 

Organisatie 

Rising You faciliteert de integratie van nieuwkomers doorheen een aanbod van sport, 
opleidingen en begeleiding naar werk. We richten ons in de eerste plaats tot laagtaalvaardige 
en kortgeschoolde nieuwkomers. Door een aanklampende begeleiding, veel aandacht voor 
talent en de ontwikkeling van aangepaste methodieken, maken we voor deze specifieke 
doelgroep het verschil. 

Allround Coach/Instructeur (m/v/x) – voltijds 
 

Functie 

Rising You leidt jonge vluchtelingen op naar duurzame jobs, vaak op hoogte en in de 
bouwsector. We geloven dat een uitdagende en boeiende job dé hefboom is naar een 
geslaagde inburgering. We richten opleidingen op maat van onze doelgroep en op maat van 
knelpuntberoepen in: van het installeren van zonnepanelen, over het schilderen van 
hoogspanningsmasten, dakwerken, grondwerken, stellingbouw tot telecom-montage of 
industrieel schilderen.  
 
Rising You zoekt een voltijdse allround coach en instructeur. Je ontwikkelt en geeft 
opleidingsmodules binnen een opleiding, of overziet een volledig opleidingsprogramma als 
opleidingsverantwoordelijke. Je vertrekt daarbij van de specifieke noden van werkgevers. Je 
verfijnt en geeft bestaande modules (bijvoorbeeld VCA, montagetechnieken, werken op 
hoogte,,… ) en je ontwikkelt nieuwe opleidingen. 
 
+ We verwachten dat je… 

> opleidingen geeft en ontwikkelt, rekening houdend met de specifieke verwachtingen 
van werkgevers, 

> deze opleidingen aan vluchtelingen verstrekt. Je uitvalbasis is ons opleidingscentrum 
in Park Spoor Noord, Antwerpen, maar we werken ook regelmatig op locatie. 

> methodisch rekening houdt met de krachten (sterke gedrevenheid), maar ook met de 
beperkingen van de doelgroep (lage taalvaardigheid en korte scholing). 

> samenwerkt met ondernemingen, leveranciers en publieke actoren (zoals de VDAB) 
om je opleidingen gestalte te geven. 

> systematisch de talenten en vaardigheden van de cursisten in kaart brengt en opvolgt. 
> bijzondere aandacht besteedt aan de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en 

(veilige) werkattitudes. 
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Profiel 

Je bent maatschappelijk geëngageerd, gedreven en ondernemend. Je kan je volledig vinden 
in de visie en missie van Rising You. Je bent ervan overtuigd dat vluchtelingen gepaste kansen 
tot integratie moeten krijgen én grijpen. Vluchtelingen zijn per definitie slachtoffers, maar 
tegelijkertijd zijn ze ook veel meer dan dat. Inzetten op hun veerkracht en gedrevenheid doet 
hen eer aan. Je bent handig en hebt minstens affiniteit met technische beroepen. Je staat open 
om te leren en je de typische, hands-on methodiek van Rising You eigen te maken.  

 
+ Je past bij ons en de job als je… 

˃ kansen ziet, eerder dan problemen 
˃ ervan overtuigd bent dat álle mensen kansen tot groei en ontwikkeling verdienen 
˃ bereid bent om ook zelf als mens en trainer voortdurend bij te leren 
˃ je enthousiasme kan inzetten om onze visie en missie te verwezenlijken 
˃ flexibel bent, je kan aanpassen aan de specifieke noden van de verschillende 

opleidingen en groepen. 
˃ graag goed en professioneel werk levert en all the way gaat om de opdracht tot een 

goed einde te brengen. 
˃ communicatief sterk in je schoenen staat. 

 
+ De ideale kandidaat… 

˃ beschikt over een bachelor in een technische richting of over ervaring in een relevant 
domein, zoals hout, bouw, metaalbewerking,… 

˃ heeft een ervaring in agogie of een agogisch diploma 
˃ heeft ervaring in het geven van opleidingen, zoals bijvoorbeeld VCA. 
˃ is fysiek fit en werkt graag op hoogte. Idealiter heb je ervaring met jobs op hoogte of 

rope access. 
˃ legt een warm en authentiek contact met zeer diverse cursisten. 
˃ is in staat om zijn of haar manier van lesgeven aan onze doelgroep aan te passen. 
˃ spreekt de cursisten aan op hun talenten en durft aan te klampen. 
˃ is meer coach dan instructeur. Je hebt oog voor de mens achter de cursist, en zorgt 

mee voor een holistische begeleiding.  
˃ beschikt over een rijbewijs B. 
˃ heeft minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring. 
˃ heeft ervaring in specifieke arbeidstechnische competenties. 
˃ is zeker bereid om zich bij te scholen en VCA-opleidingen op een (inter-)actieve manier 

te verzorgen 
 

 
+ Dit schrikt je niet af: 

˃ Je werkt op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel. Soms is het nodig om ook 
buiten de opleidingsuren met cursisten te communiceren. 

˃ Je krijgt vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om de opleidingen uit te bouwen. Dat 
vergt ondernemerschap. 

˃ Je kan zelfstandig werken. 
˃ Je zoekt voortdurend mee naar nieuwe manieren om doeltreffend competenties van 

laagtaalvaardige jongeren te versterken. Jouw en onze job is pas klaar als de cursisten 
aan het werk zijn. 
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Aanbod 

Een uitdagende rol in een groeiende organisatie waarbij je innovatief te werk kan gaan. 
 
De kans om samen met een team gedreven collega’s een unieke dienstverlening uit te 
bouwen, met ambities over de landsgrenzen heen. 
 
Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 
Je komt terecht in een ambitieuze, innoverende voorbeeldpraktijk. Missiegedreven, authentiek 
én professioneel. 

 

We vinden zelfstandigheid, empowerment en verantwoordelijkheid belangrijke waarden voor 
onze doelgroep, maar net zo goed voor onze medewerkers. 

 
 

Solliciteren 

Je kandidaat stellen kan tot eind september 2022 via het 
online formulier via deze link: https://risingyou.be/schenk-je-
tijd/schenk-je-tijd-formulier/. Gelieve steeds CV en 
sollicitatiebrief toe te voegen. Enkel kandidaturen ingediend 
via deze link worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Gesprekken worden ingepland begin oktober.  
 
Meer info? 
Mail naar delphine@risingyou.be 

www.risingyou.be  

 

 
 


