Interstap zoekt bevlogen en resultaatgerichte re-integratieconsulent m/v (24 uur)
Interstap BV
Wij zijn een re-integratiebedrijf met het hoofdkantoor in Apeldoorn en begeleiden werkzoekenden, van
ongeschoold tot hoger opgeleid, van en naar werk. Ons motto is: “Wij brengen talent in beweging”.
Samen met opdrachtgevers en werkzoekenden gaan we een traject in waarbij samenwerking, betrokkenheid
en professionaliteit voorop staan. Interstap gaat voor het beste resultaat.
Onze aanpak is zeer succesvol dankzij onze jarenlange ervaring, ons Diagnosecentrum, unieke leerwerkplekken
en zeer uitgebreid bedrijvennetwerk. Onze re-integratieconsulenten spelen bij deze aanpak, als spin in het
web, een cruciale rol.
Vanwege een nieuwe opdracht in Ede zijn wij op zoek naar een nieuwe collega met een netwerk in die regio.
Werklocatie wordt Ede.
De functie
Als re-integratieconsulent begeleid je onze cliënten via een zo efficiënt mogelijk traject naar werk. Je voert
intakegesprekken en stelt trajectplannen op. Je coacht, motiveert en inspireert de cliënt, zodat deze actief het
traject ten uitvoer brengt. Je maakt daarbij gebruik van diverse assessment-methoden. Daarnaast is acquisitie
van werkplekken een belangrijk onderdeel van je werk en draag je zorg voor een goede klantrelatie.
De ideale kandidaat
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding. Je bent initiatiefrijk, flexibel en resultaatgericht. Je hebt aantoonbare
relevante werkervaring binnen de arbeidsbemiddeling of re-integratie en je hebt een ruime kennis van wet- en
regelgeving. Je bent in staat mensen te analyseren, te overtuigen en zo nodig te confronteren. Je hebt een
hoge mate van zelfstandigheid en uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden. Je bent zakelijk
en commercieel ingesteld en bent in staat ons bestaande relatienetwerk verder uit te bouwen.
Je bent gewend om in een zelfstandig werkend team te functioneren en je bent van toegevoegde waarde als
sparringpartner van management en collega’s.
Ons aanbod
We hebben ruimte voor een consulent die drie dagen per week (24 uur) beschikbaar is. We bieden een
dynamische en zeer gevarieerde werkomgeving. Je krijgt veel ruimte om jouw en onze ambities waar te maken.
We bieden daarnaast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van in eerste instantie zes maanden.
Meer informatie?
Als je graag meer wilt weten over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met de heer Henri
Sanders, directeur Interstap. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-23483043.
Meteen solliciteren?
Mail je brief en cv voor 18 augustus 2014 naar: sollicitatie@interstap.nl
t.a.v. mevrouw Micheline Horstman, Personeelsadviseur

