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!
Voor het coördineren en begeleiden van cliënten om werk-fit te worden voor de reguliere arbeidsmarkt is een
nieuwe functie in het leven geroepen en zijn wij op zoek naar een:

Trajectcoördinator (m/v)
(36 uur)
Inhoud functie:
Je krijgt via onze samenwerkingspartner, het Servicepunt Werk (SPW), kandidaten aangedragen die weliswaar
arbeidsmogelijkheden hebben, maar eerst een ontwikkelingstraject moeten doorlopen. Jij bent hier verantwoordelijk
voor en je stelt dit samen met de kandidaat vast. Dit is uiteraard in overeenstemming met de mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Je bent tevens verantwoordelijk voor de leerdoelen (op basis van kennis, vaardigheden of gedrag) van de
kandidaat. Op basis van verkregen informatie stel jij mogelijke interventies vast en bespreekt deze met de kandidaat. Je
zorgt voor kwalitatief goede rapportages. Nieuwe methodieken om cliënten meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt te
bieden, onderzoek je samen met de HRM adviseur en het SPW. Als Trajectcoördinator rapporteer je rechtstreeks aan de
Stafmanager Operations, je werkt nauw samen met productiebegeleiders.

Functie-eisen & competenties:
		
		
-

HBO werk- en denkniveau en ervaring met het begeleiden en ontwikkelen van cliënten
met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Kennis van en vaardig zijn met begeleidings- en matchingsmethodieken;
Kennis van -en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
Vaardigheid in het opstellen van rapportages;
Commercieel, communicatief en sociaalvaardig;
Inzicht in aard en omvang van beperkingen op psychosociaal, verstandelijk en lichamelijk vlak.
Een gerichte opleiding orthopedagogiek/jobcoach is een pré;
Bedreven in conflicthantering

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in CAR UWO schaal 9 (€ 2.591, - t/m € 3.805, -). Het betreft een tijdelijk 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 aan: MareGroep, t.a.v. HRM,
Postbus 43, 2215 ZG Voorhout, of per mail: personeelsadministratie@maregroep.nl
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Fred Verhoeven, Manager Operations.

www.maregroep.nl

