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 beschikbaar voor jou.
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 korte termijn op zoek naar een enthousiaste,
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Wat zijn je werkzaamheden?
In de rol van bemiddelaar ligt jouw focus op het werven van vacatures voor de kandidaten en
medewerkers, het ondersteunen bij door jou georganiseerde sollicitatiegesprekken en het
opbouwen van relaties met werkgevers. Uitgangspunt hierbij is het vinden van de optimale match
tussen kandidaten/medewerkers en werkgevers met als doel het vinden van een duurzame en
betaalde baan.
Daarbij horen de volgende werkzaamheden:
•
Ondersteunen, begeleiden en coachen van kandidaten en medewerkers in de route naar
werk door de match te zoeken met werkgevers;
•
Contact leggen met en bezoeken van bestaande en potentiële opdrachtgevers;
•
In kaart brengen van openstaande vacatures van opdrachtgevers en deze waar nodig
passend maken tot geschikte arbeids- en detacheringsplaatsen;
•
Meedenken in de kanssectoren en de te ondernemen acties die hierin liggen;
•
Opstellen van duidelijk leesbare en begrijpbare vacatureteksten;
•
Onderhandelen met werkgevers over de vaststelling van de inleenvergoedingen;
•
Onderhouden van (langdurige) relaties met inleners en werkgevers. Jij beheert de
klantrelaties;
•
Deelnemen aan interne en externe overleggen en projecten;
•
Afstemmen met de trajectconsulent over in te zetten acties, voortgang en
resultaten.
Wie ben jij?
Jij kunt op diverse niveaus communiceren. Jij hebt veelvuldig contact met werkgevers. Binnen het
speelveld van interne experts (arbeidsconsulenten, werkbegeleiders en trajectconsulenten), maar
ook op kandidaat niveau, vind jij communicatief jouw weg met een open en toegankelijke
(werk)houding. Affiniteit met de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt is daarom van groot
belang. Je ziet een uitdaging in het draaien van een stevige caseload. Daarnaast ben je
commercieel ingesteld en heb je kennis van de regionale arbeidsmarkt. Dat je over een groot
netwerk beschikt (regio Harderwijk, Ermelo en Zeewolde) is daarom een grote pré voor ons. Door
jouw commerciële talent met een dosis creativiteit weet jij nieuwe klanten te binden en bestaande
relaties te onderhouden en uit te bouwen. Dit vraagt daarnaast om zelfstandigheid, innovatief
vermogen en kennis van relevante wet- en regelgeving. Tot slot kun jij een juiste balans vinden
tussen betrokkenheid en professionele afstand en ben jij bekend met de term jobcarving.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid combineert met
resultaatgericht ondernemen. Voor deze functie wordt je beloond passend bij jouw ervaring en
kennis. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden conform onze eigen CAO. Dit houdt onder andere in
dat je voordelig kan sporten via bedrijfsfitness bij heel veel sportscholen, je krijgt korting op je
zorgverzekering en een eindejaarsuitkering van 4%.
Enthousiast?
Ben jij enthousiast geworden en heb je interesse in deze functie? Stuur dan een motivatiebrief met
CV naar sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v. accountmanager/bemiddelaar. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Angela van der Veer (Teammanager Inclusief Intervens) of Lidy
Dikkema (HR adviseur), te bereiken op telefoonnummer 0341-274111. Je kan reageren op deze
functie tot 30 augustus.

