Jij krijgt het voor elkaar
Bij WNK werken wij dagelijks aan individueel
en teamsucces. Wil jij een stap doen in je
carrière? Dan is deze vacature wellicht iets
voor jou. Ga er voor en solliciteer!

acature

PERSONEELSCONSULENT RE-INTEGRATIE
32 tot 36 uur per week
Het bedrijf:
WNK Personeelsdiensten is een Re-integratie- en SW-bedrijf in Alkmaar dat er op gericht is zoveel mogelijk
mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te brengen. Naast het werkgeverschap voor medewerkers met een SWindicatie houdt WNK Personeelsdiensten zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet. Binnen het
Dienstencentrum is er een vacature vrijgekomen met betrekking tot het uitvoeren van re-integratiewerkzaamheden voor cliënten vanuit de gemeente. De personeelsconsulent fungeert als contactpersoon tussen
WNK Personeelsdiensten en de klantmanager van de gemeente.
Functie-omschrijving:
Van deze personeelsconsulent re-integratie wordt het volgende gevraagd:
• Verricht in opdracht van gemeente en UWV intake en diagnose. Voert met cliënt een intakegesprek en
informeert daarin de cliënt over regelingen, verloop traject e.d.;
• Stelt trajectvoorstellen op met o.m. een diagnose van de (on)mogelijkheden van cliënt, beperkende
factoren, plaatsingsmogelijkheden etc.;
• Begeleidt cliënten conform het opgestelde trajectvoorstel;
• Voert de regie en uitvoering over het traject en de inzet van externe expertisepartijen en bewaakt de
voortgang van de trajectactiviteiten;
• Stelt voortgangs- en eindrapportages op en adviseert opdrachtgever over eventuele vervolgacties en/of
inzet van instrumenten;
• Organiseert en monitort tussentijdse loonwaarde metingen/-onderzoeken.
Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau;
• Kennis van kantoorapplicaties op gebruikersniveau;
• Kennis van de Participatiewet, Wet op privacy;
• Goed kunnen plannen en organiseren;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Flexibiliteit, creativiteit en overtuigingskracht;
• Kennis van loonwaarde metingen Dariuz of bereid tot scholing hiertoe.
Wij zoeken hierbij naar het juiste type mens, die in staat is om snel een verbinding te maken, niet bedreigend
overkomt, de juiste diepe vragen stelt en doorvraagt. WNK Personeelsdiensten zet in op vernieuwing en
cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een
open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt. De vacature is in eerste instantie een tijdelijke functie
voor 1 jaar.
Het aanbod:
Een zelfstandige functie met een gevarieerde werkzaamheden. Werkdagen en werktijden in overleg.
Meer informatie of reageren:
Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie stuur dan jouw schriftelijke motivatie en CV vóór
22 maart 2019 aan de afdeling Dienstencentrum van WNK Personeelsdiensten, t.a.v. Annabel Grooteman,
of mail naar a.grooteman@wnk.nl.
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Ron van Riet, manager Dienstencentrum, telefoonnummer
06-22990694.
Plaatsingsdatum:
8 maart 2019

