Ben jij die bevlogen jobcoach die mensen altijd net iets verder wil
brengen dan anderen voor mogelijk houden? Is het jouw passie om
ongekende talenten en vaardigheden op te sporen, kwetsbare mensen
hun zelfvertrouwen terug te geven en ze te helpen om de balans tussen
werk, zorg en privé te herstellen? Dan zoeken wij jou!!!
Voor de afdeling Arbeidsintegratie zoekt NoordWestGroep

2 JOBCOACHES
voor 32/36 uur per week
Info:
www.noordwestgroep.nl
0521-529200

Bedrijfsonderdelen:
• Groenvoorziening
• Industriële dienstverlening
• Horeca
• Schoonmaak
• Expertisecentrum
• Jobcoaching

Wie zijn wij?
NoordWestGroep…is hét arbeidsontwikkelbedrijf voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt in Steenwijkerland en omgeving. We zijn
ondernemend, dynamisch, flexibel en professioneel en hebben een
belangrijke maatschappelijke functie waar het gaat om de inclusivieit in
de samenleving. We zijn er van overtuigd dat iedereen een waardevolle
bijdrage kan leveren aan de samenleving en we hebben de kennis,
ervaring en capaciteiten in huis om iedereen die (nog) niet kan
meedraaien in het reguliere arbeidsproces, aan werk te helpen. Bij ons
staat de mens centraal en we hebben oog voor persoonlijke ontwikkeling
en het aanleren van werknemersvaardigheden. We denken in kansen en
mogelijkheden, leveren maatwerk en begeleiden mensen (waarvan een
deel met complexe problematiek) naar passende werkzaamheden.
We bieden onze medewerkers veilige (beschutte) werkplekken en
productieomgevingen, waar ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.
Ons doel daarbij is altijd: tevreden medewerkers die met plezier werken
en trots zijn op wat ze doen en kunnen.
Werkzaamheden:
Onze jobcoaches zijn de spil in het realiseren van onze ambitie.
Je plaatst kandidaten en medewerkers in duurzaam en betaald werk.
Hierbij kun je denken aan een detachering, garantiebaan of regulier
werk. Gedurende het traject onderhoud je goede contacten met de
sociale diensten in de regio, het Werkgeversservicepunt, UWV en de
(assistent) teamleiders van de afdelingen bij NoordWestGroep.
Wat verwachten wij:
Als jobcoach ben je commercieel vaardig, je houdt regie over je traject,
je kunt leidinggeven en -nemen,
je werkt ontwikkelingsgericht en je beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Daarnaast beschik je over:
• tenminste hbo werk- en denkniveau op het gebied van re-integratie;
• een jobcoachcertificaat (of de bereidheid dat te behalen);
• ervaring met het werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
• werkervaring in het uitzendwezen (pré);
• kennis van Werkstap (pré);
• een rijbewijs en auto.
Wat mag jij verwachten:
• een stimulerende werkgever met een prettige en informele werksfeer;
• prettige en uitdagende werkomstandigheden;
• kansen om je verder te ontwikkelen;
• een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging.

Laat je meeslepen door
de kracht van werk!

Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)
Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag
(VOG) is verplicht als je bij ons komt werken.

Extra informatie
Vragen over de functie, de procedure en de arbeidsvoorwaarden kun je
stellen aan Sonja Fokkens, teamleider Arbeidsintegratie, bereikbaar via
06-43 87 51 26 of s.fokkens@noordwestgroep.nl
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Stuur dan je sollicitatie vóór 8 januari a.s. naar
personeelszaken@noordwestgroep.nl
De selectiegesprekken vinden in week 3 van 2021 plaats.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Laat je meeslepen door
de kracht van werk!

