
  

 

 

 

 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen we in 

opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties. We maken diagnoses (fysiek, 

psychisch, taal, competenties etc.), we begeleiden mensen naar een nieuwe baan en 

voeren loonwaarde onderzoeken in opdracht van gemeenten en UWV uit. Werkgevers 

ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding.  

 

Calder Werkt is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Aob Compaz, Callant, 

Calder Mobile en Alexander Calder Arbeidsintegratie. Dankzij deze samenvoeging is 

ruim twintig jaar ervaring en kennis binnen het domein Werk samen gebracht in één 

organisatie. Calder Werkt is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van 

bedrijven op het gebied van Zorg, Onderwijs en Werk.  

 

Voor (de regio) Amersfoort/Arnhem/Nijmegen/Zwolle zijn wij op zoek naar een: 

 

 

(Loopbaan)psycholoog   

(32-40 uur) 

 

Doel van de functie 

Als loopbaanpsycholoog verricht je psychologisch diagnostisch onderzoek, 

assessments, coaching en training bij (potentiële) medewerkers van de Calder Holding 

en bij medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarnaast treed je op als inhoudelijk 

sparringpartner voor directies en HR functionar issen in het kader van (duurzame) 

loopbaanontwikkeling en mobiliteitsaangelegenheden.  

 

Ook houd je je bezig met het geven van advies en begeleiding op het gebied spoor 2 

trajecten, outplacement –en re-integratietrajecten vanuit het UWV, Gemeenten, 

arbeidsdeskundigen, adviesbureaus of bedrijven. Aangezien je als deskundige de 

primaire contactpersoon bent van onze opdrachtgevers, onderhoud je deze contacten 

en bouw je deze verder uit. 

 

Wij vragen 

 Een afgeronde WO-opleiding op het gebied van arbeid- en organisatiepsychologie; 

 In het bezit van een BAPD; 

 Je bent NIP-l id (bij voorkeur gecertificeerd) en een NOLOC of CMI certificering is 

een pre; 

 Ervaring op het gebied van advies- en begeleidingswerk binnen overheid en 

bedrijfsleven is een sterkte pre; 

 Je weet jouw brede kennis en ervaring van een breed scala aan psychologisch 

instrumentarium in te zetten, zoals cognitieve capaciteitentesten, 

persoonlijkheidsvragenlijsten (Golden, OPQ, MBTI, Reflector B ig Five) en 

interessevragenlijsten;  

 Je het een doelgerichte en empathische aanpak welke gericht is op ontwikkeling;  



  

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;  

 Je bent zelfstandig, flexibel en pro actief; 

 In bezit van een rijbewijs en een eigen auto.  

 

Wij bieden 

 Een marktconform salaris; 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;  

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);  

 8% vakantiegeld; 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  

 Professionele werkomgeving; 

 Deskundige en betrokken collega’s; 

 Goede balans tussen werk en privé; 

 Laptop en smartphone; 

 Pensioen; 

 Collectieve zorgverzekering; 

 Gratis sportabonnement; 

 Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@calderwerkt.nl  Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Frank de 

Baar via 030-2855525. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl 
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