
 
 
 
 

 

 

Zoek jij een leuke oriëntatie- of meewerkstage in het re-integratievak? Voor twintig weken? En 

voldoe je ook nog eens aan ons wensenlijstje hieronder? Lees dan nu verder.  

 

> DIT BEN JIJ: 

 Je studeert in hoofdfase 2 van de opleiding HRM. 

 Je bent sociaal en communicatief vaardig. 

 Je hebt affiniteit met het re-integratievak. 

 Je kunt goed zelfstandig uit de voeten. 

 Je zoekt een oriëntatiestage voor vier tot vijf dagen per week. 
 

> HIER MAG JE JE TANDEN IN ZETTEN: 

 Opstellen van CV’s voor en met kandidaten. 

 Mede verantwoordelijkheid dragen voor de inrichting van onze trainingen. 

 Matchen van vacatures met onze kandidaten. 

 Voeren van persoonlijke gesprekken over de ontwikkeling van onze kandidaten. 

 Verzorgen van mailcontact met onze kandidaten. 

 Meedoen met ons werkoverleg en aan eventuele cursussen. 

 Uitvoeren van administratieve werkzaamheden (mailings, vastleggen van ontwikkelingen, dat 
soort dingen). 

 Natuurlijk is er meer dan voldoende ruimte om je onderzoek uit te voeren. Het onderwerp 
bepaal je in overleg met je praktijkbegeleider 

 

> HIER GA JE STAGELOPEN: 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor participatie, werk en inkomen van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Wij bieden dienstverlening aan werkgevers en talenten met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om deze kandidaten volwaardig te laten 

meedoen aan de maatschappij of werk. Wij zijn in feite arbeidsbemiddelaar tussen werkzoekenden 



 
 
 
 

 

en werkgevers. Om iedereen naar vermogen te laten meedoen, bieden wij begeleiding en 

bemiddeling. Hierbij krijgt de kandidaat uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid en licht de 

focus op zelfredzaamheid. 

 

Als stagiair(e) ga je aan de slag bij de afdeling Re-integratie & Participatie. Je bent vooral bezig met 

ons mobiliteitscentrum. Dit is een trainingsprogramma dat kandidaten kunnen volgen. Het 

uitgangspunt hierbij is betaald werk. Tijdens deze trainingen werken we aan werknemers- en 

sollicitatievaardigheden. Jij kunt aan ons mobiliteitscentrum een belangrijke en vooral leerzame 

bijdrage leveren. 

 

> EEN LEUK TEAM ZEKER? 

Klopt! Je werkt en leert in een ervaren en leuk team. Wij vinden verantwoordelijkheid belangrijk. Als 

stagiair(e) kun je rekenen op een faciliterende rol van de teamleden. Jouw ontwikkeling staat hierbij 

centraal. Het team bestaat uit professionals met ieder hun eigen specifieke kennis. Voor jou als 

stagiair(e) is het de ideale omgeving om een start te maken in het re-integratievak.  

 

> DE KNIKKERS… 

Natuurlijk draait het bij een stage vooral om leren en om ervaring opdoen. Baanbrekers biedt je veel 

verantwoordelijkheid. En uiteraard krijg je van ons een passende stagevergoeding. 

 

> REAGEREN? 

Wil je meer weten over de stagemogelijkheden? Of wil je meteen reageren? Stuur dan een mailtje 

naar tonkreemers@baanbrekers.org. Als je solliciteert, dan graag met een sollicitatiemail inclusief 

CV. Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
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