naar collega’s

VACATURE

Wij zoeken een nieuwe collega voor ons team Intake! Kom jij ons team versterken?

Jobhunter/Werkmakelaar – 36 uur
Wat ga je doen?
In Deventer is een vraag om een bijstandsuitkering een vraag naar werk. Je
hoofdtaak betreft het bemiddelen van kandidaten naar een betaalde baan. Je
onderzoekt waar je kandidaat zelf actie kan ondernemen en waar jij dient te
ondersteunen om je kandidaat snel financieel zelfredzaam te maken. Je screent
waar de hulpvraag van je kandidaat ligt en gaat daarmee aan de slag. Je volgt en
coacht je kandidaat op zijn zoektocht naar werk. Je checkt het cv en de
sollicitatiebrief en je traint de gespreksvaardigheid van je kandidaat. Je zet je
kandidaat bij werkgevers in de spotlight. Je werkt motiverend in je individuele
gesprekken en je bent daarnaast niet bang om je kandidaat op zijn eigen
verantwoordelijkheid te wijzen. Je gaat een nauwe samenwerking aan met de
collega’s van Deventer Werktalent, de bedrijven en uitzendbureaus in de regio.
Wij vragen:
Je bent commercieel, nauwkeurig en een echte aanpakker. Door je enthousiaste en
inspirerende persoonlijkheid ben je goed in staat je kandidaat in beweging te krijgen
en netwerkpartners voor je te winnen en aan je te binden. Je houdt het belang van
de organisatie en je kandidaat altijd in het oog. Je bent niet verlegen, staat je
mannetje en je geeft af en toe tegengas en weet te enthousiasmeren.
Een afgeronde HBO-opleiding en aantoonbare ervaring in de re-integratie,
bemiddeling of uitzendbranche is een must. Je bent ervaren in het matchen
van vraag en aanbod. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
zowel mondeling als schriftelijk. Je bent geduldig met je kandidaten en je
beschikt over het vermogen om altijd in oplossingen te denken. Je bent
creatief en hebt lef om initiatieven te ontwikkelen. Je bent bekend met
onze regionale arbeidsmarkt. Je bent zelfstandig en goed in staat je eigen
werk en klantenbestand te plannen en organiseren. Je doet wat je
beloofd, naar kandidaten en collega’s. Ervaring met onze doelgroep o.a.
jongeren, statushouders en dak- en thuislozen is een pré.

Wij bieden:
Uitdagend werk met ruimte om jezelf te ontplooien. Een informele
gezellige werksfeer, een mooie werkplek en een open en zelfsturend
team. Je krijgt alle ruimte voor nieuwe initiatieven. Marktconform
loon, min. € 2.335 en max. € 3.376 bruto, afhankelijk van ervaring.

Sollicitatie:
Voor meer informatie kun je bellen met Pieter Waardenburg,
teammanager tel. 06-28204401. Graag ontvangen wij je motivatie en
CV uiterlijk zondag 20 januari 2019 in onze mailbox:
vacature@deventerwerktalent.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland
op dinsdagmiddag 22 januari 2019.

Bezoekadres

Kamperstraat 40
7418 CB Deventer

Telefoon
E-mail

0570 67 96 00
info@deventerwerktalent.nl

Samenwerking, verbinding en oplossingsgerichtheid zijn onze
kernwaarden. Deventer Werktalent is een onderdeel van
KonnecteD. Deventer Werktalent en de gemeente Deventer
werken samen om meer mensen met een afstand tot werk te
koppelen aan werkgevers. Wij voeren het werkgedeelte van de
participatiewetgeving uit door mensen te helpen naar werk door
ze te koppelen aan werkgevers. Ook mensen die niet in
aanmerking komen voor een bijstandsuitkering kunnen
ondersteuning krijgen richting werk.

