
  

 

 

 

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) noord/midden Limburg zijn we per direct op zoek naar een: 

 

Jobcoach/re-integratieadviseur   

(32-40 uur) 

Doel van de functie 

Als Jobcoach/re-integratieadviseur houd je je bezig met het begeleiden, bemiddelen 

en activeren van bijstandsgerechtigden. Dat kan zowel 1 op 1 begeleiding als 

groepsbegeleiding zijn. Je werkt in een groot team van deskundige en betrokken 

professionals. Ze hebben allen één gezamenlijk doel : het realiseren van duurzame 

uitstroom. 

 

Taken & verantwoordelijkheden 

 Het in kaart brengen van de mogelijkheden van de kandidaat, met als doel hen te 

introduceren (begeleiden) bij onze opdrachtgevers; 

 Het opstellen (en verbeteren) van het CV van de werkzoekende; 

 Het geven van sollicitatietrainingen. 

 

Wij vragen 

 Hbo werk- en denkniveau; 

 Minimaal twee jaar ervaring op het gebied van re-integratie (met name 2e 

spoortrajecten), jobcoaching, loopbaanbegeleiding of arbeidsbemiddeling; 

 Intercedenten die meer verdieping in hun werk zoeken worden van harte 

uitgenodigd om te reageren; 

 Ervaring met arbeidsre-integratie van mensen met een (arbeids)beperking; 

 Kennis van de arbeidsmarkt; 

 Relevant en groot netwerk in noord en/of midden Limburg; (o.a. binnen Gemeenten) 

 Je bent commercieel, empathisch, hulpvaardig en begripvol; 

 Je bent in staat om te enthousiasmeren, te prikkelen en je weet mensen op een 

positieve manier uit te dagen; 

 In het bezit van een auto. 

 



  

Wij bieden 

Een uitdagende en afwisselende baan binnen een dynamische en groeiende 

organisatie. 

 
Verder bieden we jou:  
 
 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; 

 Pensioen; 

 Collectieve zorgverzekering; 

 Gratis sportabonnement; 

 Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in deze 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 Cristel Poortenaar 

via 088-2701240. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl  
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