De organisatie
Wij zijn actief op de overgangen van onderwijs, arbeid en zorg en onderscheiden ons door de
deskundige, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak. Wij houden ons bezig met (toegepast)
psychologisch onderzoek, begeleiding en arbeidstoeleiding bij/voor (kwetsbare) mensen.
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, scholen, gemeenten en UWV. Momenteel werken er ca. 38
mensen bij Mind at Work.
Voor één van onze jongerenprojecten (Almeerkans) zijn wij per direct op zoek naar een
ervaren en proactieve
RE-INTEGRATIECONSULENT 32 uur
ter vervanging tijdens verlof (ca. 9 maanden)
De werkzaamheden:
Als re-integratieconsulent ben jij degene die onze jongeren op betrokken en professionele
wijze weet te begeleiden en bemiddelen naar een vervolgopleiding of werk.
In dit kader:
 werf en zoek je actief nieuwe stagebedrijven en vacatures;
 voer je gesprekken met kandidaten en stagebedrijven;
 bemiddel en begeleid je de jongere op en naar een stageplaats en/of opleiding;
 werk je samen met een docententeam rondom de voortgang van de jongeren binnen de
Entreeopleiding van Almeerkans;
 onderhoud je contact met hulpverleningsinstanties en het netwerk om de jongere heen;
 onderhoud je een uitgebreid netwerk van bestaande stagebedrijven;
 draag je zorg voor de bijbehorende administratie.
Wij zoeken:
een collega die affiniteit en ruime ervaring heeft als consulent/coach met jongeren met
cognitieve en/of gedragsproblematiek. En daarnaast:
 een afgeronde relevante HBO opleiding (SPH, MWD, toegepaste psychologie,
pedagogiek) of academische opleiding orthopedagogiek of psychologie;
 trainerscapaciteiten zijn gewenst;
 communicatief sterk, overtuigingskracht en goed kunnen luisteren;
 anticiperen op en accuraat kunnen handelen;
 zich sterk kunnen oriënteren op netwerken (onderwijs en arbeid);
 zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 stressbestendig, geduldig en verantwoordelijkheidsgevoel;
 in bezit van rijbewijs B en beschikken over eigen auto;
 ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Office applicaties.
Plaats in de organisatie:
maakt deel uit van een zelf organiserend multidisciplinair team.
Wij bieden:
een open en dynamische organisatie met een professioneel en enthousiast team waarin zowel
aandacht is voor wetenschappelijke inzichten als voor de praktische toepasbaarheid. Verder:
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 32 uur per week, werkdagen in
overleg;
 marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
 prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:
- reiskostenvergoeding woon/-werkverkeer en aanvullend voor dienstreizen;
- deelname aan pensioenregeling en (kosteloos) nabestaandenpensioen;
- collectieve ziektekosten en schadeverzekeringen;
- gunstige verlofregeling.
Meer weten? Neem dan contact met ons op en vraag naar Joke van der Loon of mail je
motivatie en cv naar joke.vanderloon@mindatwork.org, telefoonnummer: 036 - 546 95 70.

