
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

JOBCOACH 
Voor ons bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie zoeken we per direct een jobcoach. Als 
jobcoach ga je actief mensen coachen en begeleiden in hun werk “buiten” Baanbrekers. Ook train je 
de werkleiding op het gebied van arbeidsontwikkeling. Het betreft een tijdelijke baan van 36 uur 
vooralsnog tot eind 2021. 
 
> TAKEN: 
 
In het takenpakket zit onder meer:  

 Jobcoachplannen opstellen met medewerker en werkgever. 
 Medewerker ondersteunen en begeleiden op de werkplek. 
 Medewerkers coachen. 
 Voortgangsgesprekken voeren met werkgevers. 
 Voortgangsgesprekken voeren met medewerkers. 
 Trajecten en resultaten registreren in onze systemen. 
 Voortgangsrapportages schrijven. 
 Aanspreekpunt zijn voor werkgever en medewerker. 

 
 
> WIJ VRAGEN: 
 
De medewerker die wij zoeken:  

 Heeft hbo werk- en denkniveau. 
 Heeft een gecertificeerd jobcoachdiploma of is bereid dit te behalen. 

 Heeft ervaring met het coachen en ontwikkelen van medewerkers. 
 Heeft affiniteit met de doelgroep. 
 Kennis van Suite en Compas is een pré. 
 Is communicatief sterk. 
 Kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig. 
 Kan goed plannen en organiseren. 
 Kan zich inleven in de medewerker en in de werkgever. 
 Heeft een rijbewijs en auto. 

 
  



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

 Een fulltimebaan van 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 secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het individueel keuzebudget, 

betaald ouderschapsverlof, koop/verkoop verlof.  
 
> MEER WETEN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Said Majiti, 06 39 04 70 63, 

saidmajiti@baanbrekers.org. 
 

> SOLLICITEREN? 

 Ben je enthousiast en word jij onze nieuwe jobcoach? Stuur je brief en CV dan vóór 31 maart 
2021 via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het vacaturenummer: 21-10. 
 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid geven wij de 

voorkeur aan een interne kandidaat. 
 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

