Vacature re-integratiecoach / begeleider 2e spoor trajecten (16 - 32u)

Per 1 april 2021 zijn arbodienst VaardigWerk en Laboritas samen gevoegd tot één team. Als
aanvulling op ons team zoeken wij een zelfstandige re-integratiecoach/begeleider 2e spoor trajecten
voor 16 – 32 uur per week.
Heb jij een positieve kijk op gezondheid? Wil jij als re-integratiecoach 2e spoor het verschil maken
voor medewerkers en werkgevers? Een positieve invloed hebben op de “gezondheid” van
organisaties en de tijd krijgen om hier op een mooie wijze invulling aan te geven? Kom dan ons team
versterken!
Vaardigwerk & Laboritas = Positief werkzaam
Onze kernwaarden: Positief-Flexibel-Stabiel-(Samen)Werkend
Vaardigwerk & Laboritas is een gecertificeerde arbodienst.
Vanuit een positieve kijk op gezondheid maak je als re-integratiecoach 2e spoor het verschil voor
medewerkers en werkgevers. Wij hebben géén klanten, maar een mooie mix aan partners; van een
MKB-unit tot aan groot zakelijke werkgevers en arbodiensten. Wij bieden dienstverlening op maat;
van full-service arbodienstverlening tot aan het eigen regie model.
Als arbodienst ondersteunen wij werkgevers en werknemers bij het verzuimbeleid, wij begeleiden en
adviseren namelijk werkgevers. Met ons team van casemanagers, Arboverpleegkundigen en
bedrijfsartsen kijken wij hoe een verzuimde medewerker weer zo snel mogelijk kan re-integreren in
het werk. We hebben werklocaties in Alphen aan den Rijn en Poeldijk. Thuiswerken behoort ook tot
de mogelijkheden.
Je komt in een team van professionele en gedreven collega’s in een informele werkomgeving terecht.
Als re-integratiecoach 2e spoor ben je verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van beleid
met betrekking tot verzuim en re-integratie.
Functie eisen
- Relevante opleiding minimaal HBO werk- en denkniveau. Een aantal jaar werkervaring is voor
ons en voor jou heel fijn.
- Actuele kennis van sociale zekerheidswetgeving en deze in de praktijk kunnen toepassen,
waaronder de Wet Verbetering Poortwachter, WIA, WGA, Privacy Wetgeving
- Je hebt het liefst al praktische werkervaring met re-integratie
- Computervaardigheid is een must
- Ervaring met Track en CompuCase is een pré
- Je beschikt over coaching vaardigheden
- Je hebt al een netwerk in de wereld van re-integratie 2e spoor

Wie zoeken wij?
- Iemand met ervaring die stevig in zijn/haar schoenen staat
- Iemand die goed zelfstandig kan werken en dat ook fijn vindt
- Je kunt diverse belangen bij elkaar te brengen en daarin objectief te blijven
- Communicatief vaardig en daarbij in staat je aanpak af te stemmen op jouw gesprekspartner
- Organisatorisch sterk, schakelen tussen dossiers en verslaglegging kun jij goed bijhouden
- Je hebt aandacht voor preventie en vitaliteit in jouw werk richting werkgevers

Wat ga je doen?
- Je ondersteunt werkgevers en hun medewerkers bij het re-integreren in nieuw werk
- Je houdt het re-integratiedossier up to date voor de toetsing door het UWV
- Re-integratiegesprekken, begeleiding en uitplaatsing van clienten naar ander werk
- Je verzorgt trajecten 2e spoor, coaching en outplacement
- Je bent continu in beweging, letterlijk en figuurlijk, want je werkt op kantoor, vanuit huis en
ontmoet clienten en werkgevers in de groepspraktijken
- De diverse werkzaamheden, zoals gesprekken voeren, coaching, klantcontact en het
verzorgen van rapportages, houden je scherp

Wat kun je van ons verwachten?
- Je komt in een team van leuke collega’s te werken op onze locatie in Alphen aan den Rijn of
Poeldijk. Vanuit huis werken is ook mogelijk. Doorgaans werken wij van 09:00 – 17:00 uur
- Uiteraard krijg je van ons maandelijks (marktconform) salaris op basis van kennis en ervaring
- Work hard play hard: je krijgt van ons natuurlijk ook vakantiedagen & vakantiegeld
- Bij ons op kantoor kun je onbeperkt heerlijke koffie en/of thee nuttigen
- In de lunchpauze een wandeling maken met collega’s
- & natuurlijk een vrijdagmiddagborrel om het weekend in de luiden!

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie vóór 1 juli 2021 naar Karina Visser. Ook voor vragen over de vacature kun je
terecht bij Karina. Startdatum is in overleg, het liefst zo snel mogelijk.
karina.visser@laboritas.nl | 06 5136 0373

Meer weten? Neem eens een kijkje op onze website(s)!
www.vaardigwerk.nl | www.laboritas.nl

