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Concern voor Werk is een Sociale Onderneming, hier werken mensen met en zonder 
beperking samen. Concern voor Werk biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
volop mogelijkheden om te werken, te leren en te re-integreren.  
 
Wij zijn op zoek naar een flexibele, doortastende en mensgerichte collega die naast kennis 
van de regionale arbeidsmarkt niet terugdeinst voor commerciële activiteiten.  
 
 

           TRAJECTMANAGER (m/v) 
 32/36 uur per week 

 Werkgebied Flevoland  
 
 
Wat ga jij doen? 

 Arbeidsbemiddeling; Mensen vanuit de Participatiewet begeleiden naar werk. Als 
trajectmanager leg je contact met externe organisaties en ondersteun je de cliënt bij 
het sollicitatieproces. Jij kent de cliënt zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen 
en komt daardoor tot een succesvolle plaatsing.  

 WerkFit/NaarWerk trajecten; Cliënt op een werkervaringsplek binnen Concern voor 
Werk werknemersvaardigheden aanleren in samenwerking met de desbetreffende 
werkleider. Dit gebeurt door middel van onze methodiek, Werkstap.  

 Jobcoaching; Ondersteunt de cliënt en werkgever op de werkplek in de begeleiding. 
Deze trajecten lopen zowel vanuit de gemeente Urk als vanuit het UWV.  

 Detacheringen; Hier heb je een leidinggevende functie. Met cliënt en begeleider 
voer je functionerings- en voortgangsgesprekken. Indien nodig volg je de Wet 
Verbetering Poortwachter.  

 Loonwaardemetingen; Uitvoeren van loonwaarde metingen, waarbij je objectief de 
arbeidsproductiviteit van mensen uit het doelgroepenregister meet en adviseert 
over de hoogte van de loonkostensubsidie.  

 
 

Wie zoeken wij? 
Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met minimaal 2 jaar werkervaring in soort 
gelijk werk. Daardoor ben je al bekend met de doelgroepen Sociale Werkvoorziening, 
Beschutwerk en Banenafspraak (Participatiewet). De werkzoekenden waarmee je werkt 
maken jouw werkdag elke dag weer anders. Met hun diverse achtergronden en karakters 
ben jij in staat om iedere keer weer het gesprek aan te gaan en uiteindelijk de match te 
maken. Je vindt het een uitdaging om koude acquisitie te verrichten. Je communiceert 
naar iedereen transparant, consequent en behoudt overzicht over al jouw 
werkzaamheden. Kortom; een spin in het web voor werkzoekenden, werkgevers en 
collega’s!  
 
Benodigde competenties: 

 Communicatief- en commercieel vaardig. 

 Doortastend. 

 Resultaatgericht. 
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Wat bieden wij: 

 Een afwisselende baan. 

 Een enthousiast en veelzijdig team, met volop ruimte voor eigen initiatief. 

 Arbeidsvoorwaarden is conform de CAO Sociaal Werk (salarisschaal 8).   

 Individueel keuzebudget van 17,15%, loopbaanbudget van 1,5%, laptop en telefoon 
van de zaak, reiskostenvergoeding voor zowel woon-werk als zakelijk verkeer. 

 Een jaarcontract met de intentie een contract voor onbepaalde tijd bij goed 
functioneren. 

 
Belangstelling? 
Voor meer informatie kan je terecht bij mevrouw J. Sturm, personeelsadviseur. Tel: 0320-
800 000. 
 
Reageren kan tot 22 februari 2022 door middel van je CV en motivatie te sturen naar: 
vacatures@concernvoorwerk.nl. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang op externe kandidaten.  
 
 
Concern voor Werk 
Postbus 2032 
8300 AA Lelystad 
0320-800 000 
www.concernvoorwerk.nl 
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