
 

Vacature 

 

Wij zijn op zoek naar een  

Re-integratieconsulent M/V 

 

voor onze afdeling Arbeidsontwikkeling. 

 

INTOS is hét sociaal leer- werkbedrijf voor noordelijk Noord Limburg in het kader van 

de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening, en is tevens een professionele partner 

bij het uitvoeren van de Participatiewet. INTOS begeleidt mensen met een 

arbeidsbeperking, of een andere afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk of 

arbeidsmatige dagbesteding. 

 

De afdeling Arbeidsontwikkeling voert haar werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers 

in de regio zoals o.a. gemeenten, UWV’s, bedrijven en instellingen. 

 

Re-integratieconsulent (m/v) 

Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij op professionele wijze uitvoering geeft 

aan individuele trajectbegeleiding en aan ontwikkelings- en uitstroomgericht werken. De 

verschillende doelgroepen van INTOS betreffen personen die om uiteenlopende redenen 

een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. 

 

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: 

- uitvoeren van intake, diagnose en cliëntanalyse; 

- opstellen en uitvoeren van trajectplannen met als doel de maximale ontwikkeling en 

inzetbaarheid van cliënten te realiseren; 

- acquisitie van passende en duurzame werk- en dagbestedingsplekken; 

- het onderhouden van contacten met (potentiële) inleners gericht op beheer, verbetering 

en uitbouw van de werkrelatie en zodoende het aantal plaatsingen; 

- overleggen/onderhandelen met de werkgevers, vaststelling van inleentarieven en het 

adviseren over subsidiemogelijkheden; 

- intensief begeleiden van cliënten gedurende het gehele traject; 

- organiseren en inkopen van deelactiviteiten (zoals bijvoorbeeld scholing) 

- voortgangscontrole en verslaglegging. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Enkele belangrijke profielaspecten van de nieuwe collega zijn: 

- het kunnen aangaan en onderhouden van contacten met (potentiële) 

werkgevers/opdrachtgevers; 

- heeft kennis van het regionale netwerk; 

- heeft kennis en ervaring met de begeleiding van personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt; 

- heeft ervaring met het werken met een cliëntvolgsysteem; 

- heeft kennis van ziektebeelden en arbeidsomstandigheden; 

- is op de hoogte van (nieuwe) wet- en regelgeving op het vakgebied en de toepassing 

daarvan in de dagelijkse praktijk. (o.a. arbeidsrecht, sociale zekerheid, Participatiewet); 

- heeft ervaring met ontwikkelings- en uitstroomgericht werken; 

- heeft humor, is invoelend, maar ook zakelijk en initiatiefrijk; 

- kan goed omgaan met belangentegenstellingen, er zijn immers zowel zakelijke- als 

sociale doelstellingen te verwezenlijken; 

- bezit over zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

- heeft een flexibele instelling en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

- heeft affiniteit met de doelgroepen en werkt graag met mensen. 

 

Overige functie eisen: 

- heeft een op de functie gericht HBO werk- en denkniveau; 

- heeft een relevante werkervaring van minimaal 3 jaar; 

- is in het bezit van een auto en rijbewijs B; 

- een beschikbaarheid voor tenminste 24 uur per week; 

- en is creatief en beschikt over veel doorzettingsvermogen! 

 

Wij bieden: 

- een boeiende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief; 

- een team van collega’s die elkaar ondersteunen 

- een bij de functie passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- een arbeidsovereenkomst ingaande 1 maart 2019 voor tenminste de duur van 1 jaar. 

 

Voor verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Paul van der 

Mee, manager afdeling Arbeidsontwikkeling telefoon 06-33658041, of met de heer Wim van 

Riet, hoofd afdeling P&O, telefoon 0485-490887. 

 

Kijk ook eens op: www.intos-gennep.nl 

Wenst u in aanmerking te komen voor deze uitdagende baan, stuur of mail dan uw 

sollicitatiebrief met c.v. voor 1 februari 2019 naar onderstaand adres: 

 

INTOS, t.a.v. Wim van Riet, Postbus 33  6590 AA  GENNEP, of: wimr@intos-gennep.nl. 

http://www.intos-gennep.nl/

