
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

ACCOUNTMANAGER 
Krijg jij energie van het binnenhalen van de perfecte vacature voor je klant door het plegen van 
(koude) acquisitie? Heb jij ervaring met de doelgroep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en 
de Participatiewet? Dan komen wij graag in contact met jou! Voor het bedrijfsonderdeel Re-
integratie & Participatie van Baanbrekers zoeken wij per direct een accountmanager/jobhunter. 
 
> TAKENPAKKET: 
 
Tot het takenpakket van de accountmanager/jobhunter behoren onder meer: 

 actieve (koude) acquisitie van vacatures om plaatsingsmogelijkheden te creëren voor onze 
werkzoekende klanten. Het betreft kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

 het onderhouden van contacten met werkgevers; 

 het onderhouden van contacten met de werkmakelaars, het onder de aandacht brengen van 
vacatures bij werkmakelaars en het introduceren van de werkmakelaars bij werkgevers; 

 het introduceren van kandidaten bij werkgevers; 

 het ondersteunen bij het organiseren van werkgeversprojecten. 
 

> WIJ VRAGEN: 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Ervaring in een soortgelijke functie (met name koude acquisitie). 

 Een klant- en resultaatgerichte instelling. 

 Omgevingsbewustzijn en overtuigingskracht. 

 Pit en een positieve, initiatiefrijke en creatieve instelling. 

 Een groot netwerk of is in staat om dit in korte tijd binnen de regio op te bouwen. 

 Communicatief sterk en een goede gesprekspartner. 

 In bezit van een rijbewijs en eigen auto. 
 

  



 

 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de samenleving 
staat. 

 Een aanstelling voor 36 uur per week tot eind 2018, met de mogelijkheid tot verlenging. Je 
treedt in dienst bij SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd bij Baanbrekers. 

 Salarisschaal 9 (ambtelijk, aanloopschaal 8). Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en 
ervaring. 

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden. 
 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Frank Pijnenburg, manager Re-integratie & Participatie, 0416 67 14 30, 
frankpijnenburg@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Stuur je brief en CV voor 25 februari a.s. op naar: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk.  
Mailen kan ook: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 18-05. 

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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