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 in een steeds
veranderde markt bezig met psychologisch onderzoek, begeleiding en arbeidstoeleiding
bij/voor (kwetsbare) mensen. Dit in het kader van positieve gezondheid, preventie en
(arbeids) participatie.
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, scholen, gemeenten en UWV, verzekeraars en
particulieren. Momenteel werken er ca. 38 mensen bij Mind at Work.
Wij komen graag in contact met ervaren en pro-actieve freelancers ter ondersteuning van onze
huidige dienstverlening als

A&O psycholoog/Adviseur Arbeid
specialist op het gebied van re-integratie & loopbaanbegeleiding
regio Amsterdam e.o./regio Rotterdam e.o.
De werkzaamheden:
Als A&O psycholoog ben jij degene die onze cliënten op betrokken en professionele wijze weet
te begeleiden (terug) naar werk, zowel vanuit een uitkering als bestaande werkkring.
In dit kader:


werf en zoek je actief nieuwe vacatures, kandidaten en opdrachtgevers;



voer je intakegesprekken met kandidaten en opdrachtgevers;



begeleid en bemiddel je cliënten van/naar (reguliere) arbeid en/of opleiding;



coach je cliënten bij loopbaanvraagstukken en -keuzes;



onderhoud je een uitgebreid netwerk van bestaande opdrachtgevers;



draag je zorg voor de bijbehorende administratie.

Wij zoeken:
een professional die affiniteit en ruime ervaring heeft met (jong) volwassenen die bekend zijn
met een beperking en/of een behoorlijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En daarnaast
bekend is met werknemers die vanuit een langdurige verzuimsituatie op zoek moeten naar
een ander werkgever.
Wij vragen:


een afgeronde studie psychologie A&O (of AG)



aantoonbaar ervaring met 1e, 2e, 3e spoortrajecten;



aantoonbaar succesvol in het plaatsen van cliënten op reguliere werkplekken;



commercieel en communicatief sterk, overtuigingskracht en goed kunnen luisteren;



zelfstandig, verantwoordelijk en stressbestendig;



in bezit van rijbewijs B en beschikken over eigen auto;



ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Open Office/ Microsoft Office

Geïnteresseerd?
Wij zien je motivatie en cv met veel belangstelling tegemoet, stuur deze naar
joke.vanderloon@mindatwork.org en wij nemen contact met je op.

