VACATURE WERKCOACH ARBEIDSONTWIKKELING

0,8 FTE

Procedure conform SWB Midden Twente werving- en selectiebeleid

WIE ZIJN WIJ
SWB is een uniek Werk-leerbedrijf en ontwikkelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot
waardevolle werknemers. SWB voert naast de nog bestaande WSW taken ook participatie- en
re-integratietaken uit voor de deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente.
In de afgelopen jaren is SWB doorontwikkeld van een traditioneel SW bedrijf naar een
ondernemende en resultaatgerichte werk-leer organisatie. Bij SWB werken in totaal ongeveer 1500
mensen.
Voor het cluster Detacheringen & Zorg zijn wij momenteel op zoek naar een resultaatgerichte en
pro-actieve werkcoach arbeidsontwikkeling voor de werklocatie Pakketsortering te Hengelo.
Je focust je in deze functie op arbeidsontwikkeling van cliënten en medewerkers binnen een
productie-omgeving en rapporteert aan de Clustermanager.

HOOFDTAKEN











Het planmatig ontwikkelen en coachen van cliënten / medewerkers gericht op door- en
uitstroom naar duurzame en zo regulier mogelijke banen
Het organiseren en implementeren van diverse instrumenten ten behoeve van
arbeidsontwikkeling (o.a. E-learning, CV trainingen, scorekaart werknemersvaardigheden,
werkplek opleiden)
Het observeren en diagnosticeren van de werknemersvaardigheden, in samenspraak met de
assistent werkcoach
Actief bezig met de uitvoering van het eerstelijns personeelsbeleid o.a.
ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek voeren van voortgangsgesprekken en werkoverleg
Functioneel overleg voeren met alle in het proces betrokken professionals (zowel intern als
extern)
Zorgdragen voor een gezond, veilig en prettig werkklimaat met inachtneming van de gestelde
kwaliteit- arbo- en milieu-eisen (KAM) en verantwoordelijk voor een goede staat en
onderhoud van de ter beschikking gestelde gereedschappen en machines
Het tijdig en correct evalueren en rapporteren van bevindingen, mogelijk aan opdrachtgevers
(o.a. de klantmanager SZW), zowel mondeling als schriftelijk;
Het volgen van (arbeids-) marktontwikkelingen binnen de eigen branches / clusters

WIJ VRAGEN
Je bent communicatief vaardig, maatschappelijk betrokken, professioneel gedreven, gezond kritisch
en empathisch. Je ziet het als een uitdaging om met mensen uit verschillende doelgroepen te
werken en hun te coachen bij het ontwikkelen van competenties. Je kunt goed samenwerken en
klantgericht denken met gevoel voor organisatie én omgeving en daarnaast beschik je over:







Een HBO opleiding (bijv. P&A)
Goede observatievaardigheden en creatief kunnen denken en handelen in oplossingen en
mogelijkheden
Ervaring in- en affiniteit hebben met het aansturen, coachen en motiveren van cliënten /
medewerkers
Het als een uitdaging zien om het arbeidsontwikkelproces te begeleiden
Affiniteit met productie (-processen)

WIJ BIEDEN:
Een uitdagende functie binnen ons dynamisch Sociaal Werkleerbedrijf, waarin je vrijheid hebt van
handelen maar wel aangesproken wordt op resultaat.
Aan deze functie is functieschaal 9 CAR-UWO verbonden .

INLICHTINGEN/SOLLICITEREN:
Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Inge Visschedijk,
Clustermanager via telefoonnummer 074 – 2492222.
Heb je belangstelling voor de functie, stuur dan je motivatie en C.V. vóór 22 december 2017 aan:
SWB Midden Twente
t.a.v. Manon Fontijn, P&O Adviseur
Postbus 122
7550 AC HENGELO
m.fontijn@swbmiddentwente.nl

