VACATURE
Heb jij een groot maatschappelijk hart? Vind je het leuk om mensen te coachen en inzicht en vertrouwen in hun kunnen te
geven? Ben je een ster in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen, gezinsmigranten zich thuis laten voelen in de
Nederlandse maatschappij en op de arbeidsmarkt, acquisitie én het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, dan zijn wij op
zoek naar jou!
En jij naar ons! Want Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven is hét mensontwikkelbedrijf van Den Haag. Wij begeleiden
veel verschillende doelgroepen bij het herstel, behoud en de ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten. Stappen of stapjes
maken op de maatschappelijke ladder en in zelfredzaamheid, de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt tot re-integratie op de
reguliere arbeidsmarkt, dat is waar onze deelnemers voor willen gaan en waar wij hen professioneel en met veel plezier bij
begeleiden.
Wij zijn op zoek naar een

ervaren JOBCOACH
voor 24 uur per week
Wat ga je doen?
In deze veelzijdige functie begeleid en coach jij deelnemers aan één van onze trajecten in hun ontwikkeling en uiteindelijk naar
een passende werkplek op de arbeidsmarkt. Wij bieden onder andere modulaire re-integratiediensten, WerkFit- en Werk
Ontwikkel trajecten voor opdrachtgevers als het UWV en verschillende gemeenten. Een nieuwe doelgroep is de gezinsmigrant
die jij weg wijs gaat maken in de Nederlandse kernwaarden en begeleidt bij hun participatie op de arbeidsmarkt.
Jij draagt zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening en stemt hierover structureel af met onze deelnemer en de
opdrachtgever. Je voert intakegesprekken en stelt trajectplannen op, welke je vervolgens vertaalt naar één van onze
werkervaringsplaatsen. Je coördineert het traject volgens een methodische aanpak en biedt ondersteuning aan onze
werkbegeleiders bij de uitvoering. Je bereidt deelnemers individueel en groepsgewijs door middel van workshops voor op de
arbeidsmarkt, maakt baananalyses en plaatst en begeleidt deelnemers naar betaald werk op de arbeidsmarkt. Naast het
begeleiden en bewaken van de kwaliteit ben je bezig met acquisitie en het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk
van (potentiële) werkgevers. Je houdt de ontwikkelingen van de plaatselijke arbeidsmarkt bij en informeert en adviseert het
management hier gevraagd en ongevraagd over. Ook ontwikkel je nieuwe producten/ diensten.
Wat verwachten wij van jou?

Dat je een HBO gecertificeerde jobcoach bent;

Je een achtergrond hebt op het gebied van Maatschappelijke Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werk of HRM;

Dat het geven van trainingen en workshops een tweede natuur is voor jou;

Dat je minstens 5 jaar relevante werkervaring hebt;

Dat je een goede netwerker bent en makkelijk contacten legt en onderhoudt met werkgevers, bemiddelende en
uitkerende instanties;

Dat je het niet alleen leuk vindt om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen, maar ons ook kan overtuigen dat je dit
goed kunt

Je affiniteit hebt met onze verschillende doelgroepen en je houding en aanpak op de persoon kunt afstemmen.
Wat kun jij van ons verwachten?

Een boeiende, uitdagende en afwisselende functie binnen een veelzijdige organisatie die volop in beweging is;

Bruto salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. Aanstelling vooralsnog tot het einde van het jaar, met optie tot
verlenging en uitbreiding van uren;

De CAO kent een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%, welke verwerkt zijn in het Individuele
Keuzebudget. Daarnaast is er opbouw van een Loopbaanbudget waarmee je kunt investeren in je eigen duurzame
inzetbaarheid zoals bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling.

Leuke collega’s die binnen het kleine teamverband graag kennis uitwisselen met elkaar en open en eerlijk zijn
Het uitwerken van een casus en het geven van een pitch hierover maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure;
Meer weten:
Voor vragen over de inhoudelijke aspecten van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Hazebroek, Manager
Begeleiding & Werk via telefoonnummer 070 3300222.
Reageren:
Uw brief en curriculum vitae kunt u vóór 16 mei 2022 per e-mail sturen naar: vacature@schroeder.nl
t.a.v. mevrouw S. Hazebroek.
Sluitingsdatum vacature: 16 mei 2022
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

