MareGroep heeft de ambitie om in 2020 het re- integratiebedrijf te zijn voor iedereen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. De missie is dan ook om het beste uit mensen te halen door
ontwikkeling, werk en re- integratie.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische en maatschappelijke omgeving waarin ontwikkeling
centraal staat? Dan is dit een prachtige kans!
Wij zijn op zoek naar een:

Re-integratieadviseur
(36 uur)
Inhoud functie:
Als re- integratieadviseur zorg je voor een zorgvuldige plaatsing en begeleiding van medewerkers met een dienstverband
in het kader van de Wet sociale werkvoorziening bij een externe werkgever. Je vervult de rol van leidinggevende en
bent verantwoordelijk voor de juiste arbeidsomstandigheden en ontwikkeling van de gedetacheerde medewerkers.
Je onderhoudt hiertoe frequent contact met zowel de medewerker als de externe werkgever.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
-

Het coachen, begeleiden en ontwikkelen van je medewerkers;

-

Het onderhouden van contacten met klanten (SPW) en externe werkgevers;

		

Het plaatsen van medewerkers bij externe werkgevers (inclusief het voeren van de
contractonderhandelingen over de voorwaarden waaronder de plaatsing tot stand komt);

-

Het uitvoeren van het verzuimbeleid voor je medewerkers;

-

Het verwerken van gegevens in het personeelssysteem;

-

Het organiseren van activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker, zoals scholing en training.

In de (nabije) toekomst zul je tevens een aantal intercedenttaken gaan vervullen
voor ons interne uitzendbureau Flexclusief.

Functie-eisen & competenties:
Je bent proactief, flexibel en ondernemend. Je hebt ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van cliënten met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Met jouw inzicht in de aard en omvang van de beperkingen (op psychisch, verstandelijk, lichamelijk
en sociaal vlak) weet je je medewerkers in hun kracht te zetten en op de juiste plek te bemiddelen. Daarnaast weet je
een goede balans te brengen in enerzijds het nastreven van de sociale doelstellingen van MareGroep en anderzijds het
behartigen van de zakelijke/ commerciële belangen. Met je goede communicatieve vaardigheden weet jij medewerkers,
klanten en externe werkgevers aan je te binden. Je kunt goed zelfstandig werken en vindt het tevens fijn om met collega’s
samen te werken en contacten met klanten en werkgevers te onderhouden.
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-

Je bent in het bezit van een HBO-diploma, het liefst op het gebied van HRM/ P&O;

-

Kennis van wet- en regelgeving binnen de uitzendbranche/ een diploma uitzendmedewerker is een pre;

-

Je bent in het bezit van rijbewijs B;

-

Je hebt kennis van begeleidings- en matchingsmethodieken;

-

Je hebt goede commerciële vaardigheden;

-

Je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;

		

Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden.In de (nabije) toekomst zul je tevens een aantal
intercedenttaken gaan vervullen voor ons interne uitzendbureau Flexclusief.

Herken jij je in dit profiel en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan ontvangen we graag je sollicitatie!

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in CAR UWO schaal 9 (€ 2.591, - t/m € 3.805, -). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de
duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Naast een marktconform salaris en vakantiegeld bieden we je een
eindejaarsuitkering van 6%, een goede verlofregeling (180 uur op basis van 36 uur) en een reiskostenvergoeding.

Solliciteren?
Heb je interesse in deze functie? Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 22 februari 2019 per mail aan:
MareGroep, t.a.v. HRM, personeelsadministratie@maregroep.nl
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Fred Verhoeven, Manager Operations.

www.maregroep.nl
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