
Vacature 

Participatiecoach Werk 
m/v 36 uur 

Ben jij een bruggenbouwer? Iemand die oprecht geïnteresseerd is in andere mensen, die vragen 

stelt om erachter te komen wat zij/hij kan doen en die zorgt voor ontmoetingen? Dan is de functie 

participatiecoach Werk misschien iets voor jou. Als participatiecoach Werk kijk je samen met de 

werkzoekenden naar oplossingen, kansen én mogelijkheden. Jij bent een coach met lef die 

werkzoekenden stimuleert en begeleidt richting werk. Jij werkt goed in een team en gaat voor 

resultaat. De participatiecoach Diagnose stelt een plan van aanpak op voor werkzoekenden die zich 

bij Senzer melden. Jij, als participatiecoach Werk, regisseert dan vervolgens dit plan; van diagnose 

tot eindresultaat. 

Wat ga je doen? 
 Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding, coaching en eventueel training van werkzoekenden.

 Je voert de regie over het traject vanaf diagnose tot eindresultaat.

 Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers (intern en extern), rapporteert over de voortgang van de
trajecten en zorgt voor interne stuurinformatie.

 Je onderhoudt intensief contact met de accountmanagers.

 Je plaatst werkzoekenden bij werkgevers.

 Je denkt mee hoe processen slimmer en beter kunnen worden.

Wat breng je daarvoor mee? 
 Afgeronde functiegerichte hbo-opleiding.

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden gericht op het begeleiden van sociaal kwetsbare
cliënten.

 Goede coaching vaardigheden.

 Kennis van de Participatiewet en de doelgroep.

 Kennis van SSD is een pré.

 Denken in mogelijkheden, een gastvrije open en proactieve houding, klantgericht handelen en
resultaatgerichtheid.

 Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken aan een gemeenschappelijk
doel.

Wat bieden wij jou?  
Een maatschappelijk verantwoorde baan in een dynamisch werkveld. Salariëring is afhankelijk van opleiding, 
capaciteiten en ervaring volgens cao Sociaal Werk schaal 9 met een maximum van EUR 3.910 bruto per maand. 
Senzer kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget van ruim 18% 
en een keuze tot extra verlofopbouw. 

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Hubers, teamleider Werk, via telefoonnummer 0492 58 24 
65. Mail je reactie met cv vóór 2 januari 2018 naar vacature@senzer.nl o.v.v. kenmerk AI/PCW. Een
assessment en digitale screening kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
De briefselectie vindt plaats op woensdag 3 januari 2018. De eerste sollicitatie gesprekken vinden plaats op
dinsdag 9 januari 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


