Draag je graag bij aan een inclusieve samenleving? Een samenleving waarin iedereen kans heeft op
werk en zich kan ontwikkelen? Dan heeft Inclusief Groep een mooie functie voor je. Inclusief Groep
is een Werk- en Leerbedrijf en is werkgever van zo’n 1.200 mensen. Zo’n 90% van ons
productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van deze mensen is in dienst
van onze eigen werkbedrijven (Inclusief Gresbo) of is gedetacheerd bij externe werkgevers.
Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider (Inclusief Intervens). Vanuit deze rol worden onze
werkbedrijven ingezet als leeromgeving, want werken leer je door te werken!
Inclusief Groep is op zoek naar een nieuwe collega’s in de functie van:

Jobcoach Proson in Ermelo (24 uur)
Wat zijn je werkzaamheden?
Als jobcoach ben je bezig met het coachen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers en
kandidaten die werkzaam zijn binnen de verschillende afdelingen. Samen met de productiechef ben
je verantwoordelijk voor een groep medewerkers en kandidaten vanuit de SW, Participatiewet en
andere trajecten vanuit de gemeentes of het UWV. Hiervoor stel je coaching- en trajectplannen op
en zorg je samen met de medewerker en productiechef voor optimale en duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast leer je ook functionele vaardigheden aan in het productiewerk.
Wie ben jij?
Jij bent een stevige persoonlijkheid die enthousiast wordt van complexe begeleidingsvragen. Gedrag
van medewerkers kan en wil je begrijpen en je kunt goed processen begeleiden. Om dit te kunnen,
vragen wij HBO denk- en werkniveau van onze jobcoaches. Jij maakt makkelijk verbinding met onze
medewerkers en kan ze in beweging krijgen door middel van diverse coaching methodieken. Niet
alleen mondeling, maar ook schriftelijk ben jij sterk doordat je ontwikkeldoelen helder kunt
formuleren, hierover rapporteert en evalueert. Daarnaast kun je de samenwerking opzoeken met
verschillende partijen binnen Inclusief Groep.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid combineert met
resultaatgericht ondernemen. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden conform onze eigen CAO. De
functie valt in schaal 8 (min €2.560,- max €3.731,- bruto per maand). Daarnaast kan je voordelig
sporten via bedrijfsfitness bij heel veel sportscholen, krijg je korting op je zorgverzekering en een
eindejaarsuitkering van 4%.
Enthousiast?
Ben jij enthousiast en heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Theresa den
Hartog (Unitmanager Proson) of Mark Noppert (P&O adviseur), beiden te bereiken op 0341-274111.
Je sollicitatie kun je voor 6 september versturen naar sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v. vacature
jobcoach Proson. Indien je ons team graag zou willen versterken, maken wij graag een afspraak
voor een kort oriënterend gesprek (eventueel via Teams).

