
 

 
 
Voor onze vestiging in Zwolle zijn we per direct op zoek naar een 

gemotiveerde en enthousiaste Stagiair Backoffice (32 uur per week)  

 
Wij zoeken een multi-inzetbare stagiair die plezier beleeft aan het zo effectief mogelijk inplannen 
van werkzaamheden en medewerkers en initiatief neemt om dit vorm te geven. Daarnaast zullen 
er  diverse administratieve taken voorbij komen, zoals het telefonisch contact onderhouden met 
cliënt en werkgever, het verzenden van rapportages en het inboeken van orders. Verder komen 
organisatorische skills bij deze stage goed van pas. Wij organiseren namelijk geregeld 

bijeenkomsten en open dagen, waar jij zeker een bijdrage aan kan leveren. Kortom, een 
uitdagende stage voor een allround dienstverlener! 

Het Team 
Je maakt onderdeel uit van een team van deskundige en betrokken collega’s. Denk aan backoffice 
medewerkers, medewerkers testcentrum, (gecertificeerde) jobcoaches, re-integratieadviseurs en 
accountmanagers. 

 
Verantwoordelijkheden en taken 

 Je houdt je bezig met het maken van de planning van de arbeidsdeskundige onderzoeken 
en de planning voor medewerkers 

 Je voert diverse administratieve taken uit 
 Je staat cliënten en werkgevers telefonisch te woord 
 Het organiseren van opendagen en bijeenkomsten 

 Je hebt geregeld klantencontact 
 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je volgt een hbo of mbo niveau 4 opleiding 
 Je hebt een klantgerichte en assertieve instelling 
 Je werkt nauwkeurig en zelfstandig 
 Je bent flexibel 

 Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in 
geschrift 

 Je bent beschikbaar in Zwolle vanaf oktober 2019 
 
Wat kun je van ons verwachten 

 Een uitdagende stageplek in een groeiende en innoverende organisatie waar je volop de 

ruimte krijgt om je te ontwikkelen 
 Flexibiliteit, in overleg zijn bijvoorbeeld het aantal uren per week bespreekbaar 

Over Calder Werkt 

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. Bij de 
Calder Holding zijn ruim 900 medewerkers werkzaam. 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je CV en een korte 

motivatie naar solliciteren@calderwerkt.nl. Wil je eerst meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust 
contact op met Mark Smits via 06-57076530. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl  
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