Re-integratie adviseur
Ben jij die zelfstandig werkende re-integratie adviseur of wil je je daartoe ontwikkelen?
Het bedrijf
Knehans Advies is een landelijk werkend re-integratiebureau. Wij begeleiden kandidaten
met een WIA of Wajong uitkering. Het doel is om mensen voor te bereiden op de stap
naar werk of direct aan het werk te helpen. Op dit moment bestaat het team uit 7
werknemers, maar wij groeien en zijn daarom op zoek naar een junior en een senior reintegratie adviseur.
Wat ga je doen?
Als re-integratie adviseur help jij mensen met een WIA, Wajong, Ziektewet of WW
uitkering om stappen te maken naar werk. Soms zijn de eerste stappen De mensen die
jij gaat begeleiden hebben vaak een diversiteit aan sociale, maatschappelijk en/of
professionele vraagstukken waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Aan jou de
uitdaging om samen met deze kandidaat het gesprek in te gaan om te kijken hoe jij hem
of haar kan helpen. Aan de hand van deze gesprekken stel je een re-integratieplan op
met daarin vermeld welke acties jullie gaan ondernemen en wat het doel is van het
traject. De route en de einddoelen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, opleiding of
betaald werk bepaal je samen met je cliënt.
Als adviseur heb je toegang tot een scala aan (vaak digitale) toetsinstrumenten,
trainingsvormen en talent- en competentiemetingen. Daarnaast is er de ondersteuning
van de back-office en je collega’s voor intervisie of casusbespreking.
Het doel is om ervoor te zorgen dat iemand klaar is om op zoek te gaan naar werk of
iemand aan het werk te krijgen. Gedurende de periode dat je iemand begeleidt
onderhoud je de contacten met het UWV, werkgevers en maatschappelijke organisaties.
Als junior re-integratieadviseur hoef je nog niet perse ervaring te hebben maar dien je
stevig in je schoenen te staan en makkelijk contacten te leggen. Je hebt te maken met
diverse problematieken en het is niet de bedoeling dat je die mee naar huis neemt. Los
van de intensieve gesprekken die je voert moet je ook ondernemend zijn. Je moet
namelijk schakelen met (potentiële) werkgevers om te onderzoeken of jouw kandidaat
daar zou kunnen gaan werken. Wanneer je bijvoorbeeld ervaring hebt in de
uitzendbranche weet je hier alles van.
Kortom ben jij iemand die goed zelfstandig kan werken en verdieping zoekt in de
ondersteuning van werkzoekenden, dan kan dit wel is de perfecte baan voor jou zijn.
Als senior re-integratieadviseur heb je concrete ervaring met het plannen, beheren en
uitvoeren van Werkfit en Naar Werk trajecten in opdracht van het UWV. Je werkt
zelfstandig van uit huis of op onze gesprekslocaties maar weet altijd je collega’s op
telefoon afstand voor overleg en feedback.

Kortom ben jij die ervaren re-integratie adviseur en heb je ervaring met door het UWV
gevraagde dienstverlening, dan kan dit de volgende stap zijn in je loopbaan.
Knehans Adviesgroep werkt landelijk maar zoekt nu uitbreiding voor West en Midden
Nederland. Je werkt van huis uit en spreekt je kandidaten op locatie en je komt
regelmatig naar Eindhoven voor overleg en feedback. Voor beide functies zoeken wij
iemand voor 24 tot 32 uur per week.
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan waarin je werkelijk iets voor iemand kunt betekenen;
Een baan met vrijheid maar ook een eigen verantwoordelijkheid;
Salaris indicatie tussen € 2400 (junior) en € 3800 (senior) bruto per maand op
basis van een fulltime dienstverband;
Je komt te werken in een ervaren team die je veel van het vak kunnen leren;
Scholings en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

Minimaal een HBO denkniveau;
Je bent bereid om te reizen naar diverse coachlocatie (Noord- en Zuid-Holland,
Flevoland, Utrecht);
Je hebt relevante werkervaring of een studie in de richting van HR of
maatschappelijk werk;
Je kan goed zelfstandig werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Je houdt ervan mensen te helpen met complexen problemen;
Rijbewijs B en eigen vervoer.

