SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet
van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een

Werkmakelaar (trajectbegeleiding)
Nieuwkomers
Voor het bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie van Baanbrekers zoeken wij per direct een
werkmakelaar voor 36 uur per week die vergunninghouders en gezinsmigranten gaat begeleiden bij
hun inburgeringstraject. Dit in combinatie met een passend aanbod gericht op één van de leerroutes:
regulier (werk), onderwijs, zelfredzaamheid (Z-route). Wij gaan hierbij uit van het doel van de nieuwe
Wet Inburgering die met ingang van 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Dat doel luidt: alle
inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via
betaald werk.
> WIJ VRAGEN:
De werkmakelaar die wij zoeken:











Heeft een relevante hbo-opleiding;
Heeft kennis van de Participatiewet;
Heeft kennis van de Wet Inburgering;
Heeft affiniteit met de doelgroep;
Heeft gevoel voor culturele verschillen;
Heeft ervaring met sociale activering en krijgt mensen in beweging;
Is communicatief vaardig;
Heeft pit en een positieve, zelfstandige, resultaatgerichte, initiatiefrijke en creatieve
instelling;
Is klantgericht en resultaat gericht;
Kan goed plannen en organiseren.

Ervaring met het geven van trainingen aan kandidaten van deze doelgroep is een pré. Het zou fijn zijn
als je één van de volgende talen spreekt: Arabisch of Tigrinya.
>WIJ BIEDEN:





Een baan voor 36 uur per week.
Salarisschaal 9 (maximaal 4.048 euro bruto per maand bij een volledige werkweek).
Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en ervaring.
Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van verlof,
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget).
Een tijdelijk contract voor twaalf maanden, met uitzicht op verlenging.

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN?
Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.
Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Anja Jongmans, teamleider Re-integratie
& Participatie, 0416 67 10 00, anjajongmans@baanbrekers.org
Wil je solliciteren? Solliciteer met jouw brief en CV vóór 9 november 2020 via
www.baanbrekers.org/solliciteer met het vacaturenummer 20-28

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

