De organisatie
Wij helpen mensen op de overgang van onderwijs, arbeid en zorg en onderscheiden ons
door onze deskundige, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak. Wij houden ons bezig met
(toegepast) psychologisch onderzoek, begeleiding en arbeidstoeleiding van/voor (kwetsbare)
mensen. Dit doen wij voor bedrijven, scholen, gemeenten en UWV.

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Voor onze jongerenprojecten zijn wij per direct op zoek naar een ervaren en proactieve

ARBEIDSCONSULENT/TRAINER

24 uur

Bij het jongerenteam begeleiden wij jongeren die meer praktijkgericht zijn en een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vinden en behouden van werk en soms ook een
vervolgopleiding. Jongeren die ook te maken kunnen hebben met cognitieve (LVB) en/of
gedragsproblematiek.
Loop jij net als wij warm voor deze doelgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De werkzaamheden:
Als arbeidsconsulent/trainer ben jij degene die onze jongeren op betrokken en professionele
wijze weet te begeleiden, trainen en bemiddelen naar werk of een vervolgopleiding. Geen dag
is hetzelfde als arbeidsconsulent/trainer! Een greep uit de werkzaamheden:
• actief zoeken naar nieuwe (stage)bedrijven en vacatures
• voeren van gesprekken met kandidaten en (stage)bedrijven
• verzorgen van verschillende trainingen
• bemiddelen en begeleiden van de jongere naar/op een stageplaats, werk en/of opleiding
• onderhouden van contact met het netwerk rondom de jongere en de opdrachtgever:
familie, hulpverlenende instanties, school en mogelijk andere betrokkenen
• onderhouden van een uitgebreid netwerk van bestaande (stage)bedrijven
• zorgdragen voor de bijbehorende administratie
Wij zoeken:
Een collega met ervaring met én hart voor deze doelgroep en daarnaast:
• een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Social Work, toegepaste psychologie of
aanverwant)
• communicatief sterk, overtuigingskracht en goed kunnen luisteren
• snel motiverend en oplossingsgericht kunnen schakelen én handelen
• flexibel, stressbestendig en verantwoordelijkheidsgevoel
• zich sterk kunnen oriënteren op netwerken (onderwijs, arbeid en zorg)
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• in bezit van rijbewijs B en beschikken over eigen auto
• ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Microsoft Office
Plaats in de organisatie:
Maakt deel uit van een zelfstandig multidisciplinair 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 uur per week
• salaris, afhankelijk van kennis en ervaring (min. € 2527 – max. € 4053 obv 38 uur)
• prima secundaire arbeidsvoorwaarden (thuiswerken, verlofregeling, ontwikkeling)
Wil je meer informatie over deze uitdagende functie? Neem dan contact met ons op en vraag
naar Susan Luiten. Of mail je motivatie en cv vóór 14 november 2021 naar
joke.vanderloon@mindatwork.org, telefoonnummer: 036 - 546 95 70.

