Werken bij Van der Horst & Starke BV
Jobcoach ( m/v ) 24-40 uur per week; regio Kampen-Zwolle-Dronten-Noordoostpolder

Wij zijn Van der Horst & Starke BV
Van der Horst & Starke BV is een reintegratie-bedrijf die werkt in opdracht van het UWV, gemeenten,
verzekeraars en het bedrijfsleven.
Wij helpen en ondersteunen verschillende doelgroepen in hun route richting de arbeidsmarkt of op de
arbeidsmarkt.
Wij werken in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Door aanhoudende groei, zijn wij op zoek naar versterking van ons team in regio Kampen/ Zwolle/ Dronten/
Noordoostpolder

Functieomschrijving
Als Jobcoach werk je in de volle breedte van het beroep en word je ingezet op alle vormen van trajecten die wij
als bedrijf uitvoeren en help je de verschillende doelgroepen.
Je bent de schakel in het traject tussen de persoon die je ondersteunt, de instantie, de arbeidsmarkt of
werkgever en de thuissituatie.
Je sluit aan bij het ‘’team Kampen’’ en bent werkzaam in een straal van zo’n 35 km rond Kampen.
Binnen team Kampen is er een team van 9 collega’s met verschillende achtergrond, kennis en kunde.
Naast Jobcoaches, is er ook een fysiotherapeut en GZ-Psycholoog in dienst.
Wij staan bekend om onze laagdrempelige manier van werken en benadering en zijn erg praktisch in de
uitvoering.
Van der Horst & Starke BV biedt:
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris
Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden
Een erg prettige werksfeer met ruimte voor eigen inbreng
Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
Een prachtig beroep als Jobcoach
Een heel fijn team om mee samen te werken
Een hele platte organisatie waarin iedereen gelijk is

Jij beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO-opleiding
Een opleiding tot Jobcoach/ bent deze opleiding reeds aan het volgen of bereid deze te gaan volgen
Aantoonbare interesse en passie om te werken als Jobcoach.
De beschikking over een VOG en bent in staat om een nieuw exemplaar te overhandigen bij aanvang
dienstverband
Zelfstandig kunnen werken met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en taakvolwassenheid.
Ervaring als Jobcoach geniet de voorkeur
Humor/ empathie/ mensgerichtheid en een groot gevoel van gelijkwaardigheid.

Procedure:
Past deze vacature bij jou? Laat het ons weten! Mail je brief met CV naar edwin@vanderhorst-starke.nl
Er is vooralsnog geen sluitingstermijn vastgesteld. Wil je meer weten over de functie of het team waarin je
terecht komt? Bel dan met Edwin Starke; telefoonnummer 06-27052252

