De organisatie
Mind at Work zet zich in voor de bevlogenheid en competenties van mensen en organisaties.
Dit doen wij door middel van onderzoek, begeleiding, training en participatie trajecten.
Wij onderscheiden ons door onze deskundige, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak in
deze steeds veranderende markt. Onze dienstverlening richt zich op vitaliteit, preventie en
(arbeids-) participatie. Wij werken voor (internationale) organisaties, scholen, gemeenten en
UWV, verzekeraars en particulieren.
Voor het team Zakelijke Dienstverlening zoeken wij een zelfstandige, ervaren en proactieve

Adviseur Arbeid/Loopbaanadviseur

24-32 uur
specialist op het gebied van re-integratie & loopbaanbegeleiding
regio Amsterdam e.o. & Flevoland

De werkzaamheden:
Als adviseur Arbeid ben jij degene die onze kandidaten op betrokken en professionele wijze
weet te adviseren en begeleiden (terug) naar of richting eigen of ander werk, vanuit een
bestaande werkkring, verzuim - of uitkeringssituatie.
In dit kader:
•
voer je intakegesprekken met kandidaten
•
coach je cliënten bij re-integratie en loopbaanvraagstukken;
•
begeleid en bemiddel je cliënten van/naar (reguliere) arbeid
•
raadpleeg je desgewenst, gespecialiseerde collega’s of externe belanghebbenden om
een optimaal resultaat voor cliënt en opdrachtgever te realiseren
•
onderhoud je een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers (zowel UWV als bedrijfsleven)
en partners in verzuim (arbodiensten en verzekeraars);
•
ben je in staat een netwerk van opdrachtgevers uit te breiden en
•
draag je zorg voor de bijbehorende rapportages en administratie.
Wij zoeken:
een collega die affiniteit en ruime ervaring heeft met het begeleiden van volwassenen op of
naar de arbeidsmarkt en het adviseren van organisaties. Je weet je te verplaatsen in je
gesprekspartner en kunt op verschillende niveaus communiceren.
Wij vragen:
•
bij voorkeur een afgeronde studie psychologie (A&O of AG) of een afgeronde relevante
HBO opleiding (P&A, MER);
•
aantoonbaar ervaring met 2e spoortrajecten;
•
succesvol in het begeleiden en plaatsen van kandidaten;
•
commercieel en communicatief sterk, goed kunnen samenwerken;
•
zelfstandig, flexibel en sensitief;
•
goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pré;
•
lidmaatschap/registratie relevant beroepsregister is een pré;
•
in bezit van rijbewijs B en beschikken over eigen auto;
•
ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Microsoft Office.

Plaats in de organisatie:
Als adviseur Arbeid maak je deel uit van een multidisciplinair zelfstandig team.
Wij bieden:
Een open en dynamische organisatie met een professioneel en super enthousiast team waarin
aandacht is voor wetenschappelijke inzichten én voor de praktische toepasbaarheid. Verder:
•
een arbeidsovereenkomst voor 24-32 uur per week
•
salaris, afhankelijk van kennis en ervaring (min. € 2.527 – max. € 4.053)
•
prima secundaire arbeidsvoorwaarden (thuiswerken, verlofregeling, ontwikkeling)
Procedure
Wil je meer weten over deze uitdagende vacature? Neem gerust contact op met Rebecca van
Amerongen, adviseur Arbeid/coördinator team Zakelijke Dienstverlening, telefoonnummer
036-546 95 70. Of reageer gelijk en mail je motivatie en cv naar
joke.vanderloon@mindatwork.org.

