
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

WERKMAKELAAR  
Voor het bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie zoeken wij per direct een werkmakelaar voor 

36 uur per week. De werkmakelaar zorgt onder meer voor het coachen en begeleiden van 

kandidaten vanuit de Participatiewet naar de arbeidsmarkt. Hij of zij maakt tevens afspraken met 

werkgevers en medewerkers om ervoor te zorgen dat een succesvolle matching resulteert in een 

duurzame plaatsing en verleent waar nodig jobcoaching na plaatsing. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De werkmakelaar die wij zoeken: 

 heeft een relevante hbo-opleiding (kennis van Suite en CV’s is een pluspunt);  
 heeft affiniteit met het kijken naar mogelijkheden en kansen van kandidaten en werkgevers;  
 heeft ervaring met arbeidsbemiddeling en jobcoaching; 
 heeft ervaring met onze doelgroepen (ervaring met het geven van trainingen aan kandidaten 

uit onze doelgroepen is een pre);  
 heeft goede communicatieve vaardigheden,  
 heeft pit en een positieve, zelfstandige en creatieve instelling;  
 heeft een klant- en resultaatgerichte houding;  
 heeft kennis van de Participatiewet (ook inkomensgedeelte);  
 kan goed plannen en organiseren. 

 
> WIJ BIEDEN: 

 Een baan voor 36 uur per week. 
 Salarisschaal 9 (maximaal 3.968 euro bruto per maand bij een volledige werkweek). 

Inschaling is mede afhankelijke van opleiding en ervaring.  
 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van verlof, 

fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget); 
 Een tijdelijk aanstelling voor twaalf maanden.   

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel met Anja Jongmans, teamleider Re-integratie & 
Participatie, 0416 67 10 00. Mailen kan ook: anjajongmans@baanbrekers.org.  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV voor 10 februari a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. 
Vermeld het vacaturenummer: 2020-06. 

 

Deze vacature vragen tegelijkertijd intern én extern uit. 

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