Vacature: Specialistisch Begeleider en Coach
Ben jij opzoek naar een afwisselende functie als specialistisch begeleider/coach binnen een
dynamische werkomgeving?
Dan zoeken wij jou als onze:
Specialistisch begeleider/Jobcoach/Re-integratiecoach.

Waarom kies je voor Job Guide en Care Guide?
Job Guide B.V. zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noord Limburg en Brabant Oost
in het kader van job coaching en re-integratiedienstverlening. Omdat het regelmatig voorkomt dat een cliënt
aanvullend ondersteuning nodig heeft of eerst de focus mag leggen op andere leefgebieden voordat ze zich
richten op hun re-integratie en werk, bieden wij naast job coaching en re-integratiedienstverlening vanuit Care
Guide B.V. ook specialistische begeleiding aan mensen met complexe en uiteenlopende hulpvragen.
De samenwerking vanuit deze organisaties complimenteren elkaar doordat we cliënten goed in beeld krijgen
(onderliggende hulpvragen) en snel en efficiënt kunnen schakelen waar nodig waardoor we goed aansluiten bij
de hulpvragen van de client. Door onze intensieve samenwerking met UWV, gemeenten en werkgevers in onze
regio, kunnen we mensen zorgvuldig en duurzaam begeleiden naar en gedurende werk vanuit een stabiele
persoonlijke basis.
Wij werken vanuit een integrale en holistische aanpak binnen een team van 7 collega’s met diverse
specialismen. Er wordt gewerkt in een dynamische werkomgeving die met een frisse blik, werkt aan een
duurzame re-integratie en begeleiding van mensen. We hechten binnen Job Guide en Care Guide waarde aan
een informele en klantgerichte sfeer waarbij de hulpvraag van de client centraal staat. Ons streven?
Ondersteunen naar een passende en duurzame plek in de maatschappij passend bij individuele mogelijkheden
van cliënten. Vanuit mensgericht maatwerk leveren wij een bijdrage aan het waarmaken van de doelen voor
onze cliënten.

Wie ben jij?
Je bent iemand die zich graag wil blijven door ontwikkelen en bent in staat te reflecteren op eigen handelen. Je kunt
feedback goed ontvangen en passend geven aan je omgeving. Je wilt altijd het beste uit jezelf halen en vanuit je
levenservaring, kennis en achtergrond kun je goed verbinden met onze doelgroep. Je bent een doorzetter, geeft niet
op waar anderen stoppen en denkt creatief in het vinden van oplossingen. Daarbij verlies je de belangen van alle
betrokken partijen niet uit het oog. Je ziet altijd mogelijkheden en kansen, bent positief ingesteld en zoekt de
samenwerking op binnen het team.

Hoe ziet je week er uit?
•
•
•
•
•

•

Je voert intakes uit voor nieuwe cliënten en stelt individuele trajectplannen op en geeft advies aan
opdrachtgevers;
Je begeleid cliënten gedurende het traject;
Je ondersteunt bij het realiseren van uitstroom naar en binnen een passende werkomgeving;
Inventariseren van individuele eigenschappen, ambitie, ervaring en mogelijkheden (kwaliteiten) van
cliënten;
Coachen/begeleiden/trainen van cliënten onder andere op het verkrijgen en behouden van
stabiliteit, op het gebied van werk, communicatieve en sociale vaardigheden,
werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit;
Je activeert, motiveert en coacht cliënten bij hun zoektocht naar een nieuwe werkomgeving/
dag invulling;

•
•
•
•
•

Je adviseert de client en werkgevers omtrent de sociale verzekeringswetgeving;
Je rapporteert regelmatig naar de opdrachtgever door middel van een voortgangsrapportages;
Het acquireren van potentiële opdrachtgevers en het onderhouden van contacten met bestaande
opdrachtgevers;
Je werkt voornamelijk zelfstandig en hebt de regie over het inplannen van je afspraken. Waar nodig
zoek je de samenwerking op met je collega’s;
Wekelijks vindt er teamoverleg plaats en je neemt structureel deel aan intervisie en intercollegiale
toetsing.

Functiecriteria
•

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO Bachelor opleiding in de richting
Arbeidsdeskundige/HRM/Agogisch/Maatschappelijk Werk/Sociaal Pedagogische Hulpverlening/
Therapeut (bijvoorbeeld Ergotherapie of Psychotherapie) of vergelijkbaar;
Je hebt enkele jaren werkervaring als trajectbegeleider;
Je behoudt het overzicht en bent in staat om trajecten zelfstandig uit te voeren;
Je bent tussen 28 en 36 uur beschikbaar;
Je hebt affiniteit met onze doelgroep;
Je bent in bezit van een rijbewijs B en auto en vindt het leuk om onderweg te zijn;
Je beschikt over goede computer- en schrijfvaardigheden;
Je bent woonachtig in de regio Zuid-Oost Nederland.

Arbeidsvoorwaarden
Als Begeleider / Coach bij Job Guide en Care Guide gelden arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk.
Binnen de organisatie is volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ook staan we open voor jouw ideeën. Niet
onbelangrijk: je komt te werken in een gezellig team met gedreven collega’s die voor mensgericht maatwerk
staan.

Meer informatie / Solliciteren
Voor meer informatie neem een kijkje op onze website (www.job-guide.nl / www.care-guide.nl). Voor
inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Mikel van Crooij T: 06-48566640
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Denk jij dat je past bij onze organisatie? Reageer door je CV en
motivatiebrief te mailen naar email: info@job-guide.nl t.a.v. Mikel van Crooij.
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Reacties die niet voldoen aan de gestelde criteria kunnen
wij helaas niet in behandeling nemen.

