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VACATURE   
 
Concern voor Werk is een sociale onderneming die bijdraagt aan de totstandkoming van de 
inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarin 
iedereen meedoet, met of zonder beperking. 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 werkgeversbenadering en het 
motiveren en begeleiden van cliënten.  
 
 
 
 
 
 
 
Wat ga jij doen? 

• Arbeidsbemiddeling; Cliënten 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 wensen, mogelijkheden en beperkingen van de 
cliënt en komt daardoor tot een succesvolle plaatsing.  

• Coaching; Cliënten en werkgevers ondersteunen in de begeleiding op de werkplek. 
Dit zijn trajecten zowel vanuit de gemeente Urk als vanuit het UWV.  

• WerkFit-/ NaarWerk trajecten; Cliënten werknemersvaardigheden aanleren op een 
werkervaringsplek binnen Concern voor Werk in samenwerking met de werkleider. 
Dit doen wij met Werkstap.  

• Detacheringen; In deze rol heb je een leidinggevende functie. Met werknemers 
vanuit de sociale werkvoorziening en inlener voer je functionerings- en 
voortgangsgesprekken. Indien nodig volg je de Wet Verbetering Poortwachter.  

• Inburgering: Deelnemers werknemersvaardigheden aanleren op een 
werkervaringsplek binnen Concern voor Werk, waarbij ook het leren van de 
Nederlandse taal een belangrijk onderdeel is. 

 
De trajectmanager heeft bij een fulltime dienstverband een caseload van gemiddelde 60 
cliënten.  

 

Wie zoeken wij? 
Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld Social Work, MWD of 
HRM. Daardoor ben je al bekend met doelgroepen van o.a. de Participatiewet en UWV 
trajecten. 
 
Benodigde competenties: 

• Resultaatgericht 

• Zelfstandig werken 

• Ondernemend  

• Doortastend 

• Communicatief en commercieel vaardig 

• Netwerker 

TRAJECTMANAGER (m/v) 
• 20-24 uur per week 

• Werkgebied Flevoland 
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Vacature trajectmanager m/v (vervolg)  
 
 
 
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 
Salariëring is conform de Cao Sociaal Werk. 
 
Belangstelling? 
Voor meer informatie kan je terecht bij mevrouw J. Sturm, personeelsadviseur.  
Tel: 0320-800 000. 
 
Reageren kan tot 7 april 2023 door middel van je CV en motivatie te sturen naar: 
vacatures@concernvoorwerk.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 en 13 
april 2023. 
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