
Onze wens – jouw uitdaging
Ben jij op zoek naar een nieuwe of volgende uitdaging binnen verzuim/re-integratie en coaching?  Vind je zelfstandigheid, 
samenwerken en resultaatgerichtheid hierin belangrijk? Heb je ervaring met UWV als opdrachtgever? Lees dan snel verder...

Over Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf met kennis van sociale zekerheid, verzuimbegeleiding, 
loopbaancoaching en outplacement. Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijk-
heden. De oprichters verdienden hun sporen in de wereld van verzuim en re-integratie en kennen – na 20 jaar – 
de regionale markt op hun duimpje. Daar pro� teren werkzoekenden, werknemers én werkgevers van. We zijn actief 
in regio’s Nijmegen en omgeving, Rivierenland, Noordoost-Brabant en Zuid Brabant, Noord Limburg en de regio’s 
Rotterdam en Den Haag. Door onze senioriteit en kennis van de mens en de markt (meer dan twintig jaar ervaring bin-
nen de  re-integratie) weten we goede resultaten te boeken en is onze dienstverlening aan het groeien en uitbreiden.

Ons team
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Daarnaast hebben we satelliet vestigingen in Rosmalen, Venlo en 
Rotterdam. Ons team is divers en bestaat uit drie senior coaches (gespecialiseerd), twee jobhunters, een o�  ce-
manager, een arbeidsdeskundige en twee jobcoaches (erkend). Onze bedrijfscultuur is mens- en resultaatgericht en 
gericht op onderling vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en het delen van kennis.

Jouw dag coach
Als coach ben je verantwoordelijk voor het op maat coachen van je cliënten en het bij elkaar brengen van vraag 
en aanbod tussen de cliënt en de arbeidsmarkt. Hierbij maak je gebruik van je netwerk of acquisitie om dit doel te 
bereiken. Je regisseert, in overleg met de opdrachtgever, het re-integratietraject van intakegesprek tot 
afronding en/of plaatsing. De coach is ervaren en verantwoordelijk voor de complexe cliënten en casuïstiek.

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Coach
- Relevante ervaring met WAJONG/WIA/WAO doelgroep 
- 24-32 uur per week – regio Nijmegen/Arnhem/Venlo/Den Bosch



Jouw werkzaamheden 
• Analyseren en vaststellen van de hulpvraag in overleg met de cliënt en het opstellen van een Plan van Aanpak
• Eff ectief inzetten van modules en methodieken met de cliënt 
• Vaststellen en bewaken van de duur van de begeleiding en het veranderingsdoel
• Pro-actief en zelfstandig contact houden met de cliënt en betrokken partijen
• Actief raadplegen van zijn/haar netwerk om de cliënt te begeleiden naar een werkervaringsplaats of duurzame 
 arbeidsovereenkomst
• Mogelijkheden onderzoeken op het gebied van arbeid, scholing en carrièreverloop
• Bewaakt, evalueert en stelt zo nodig het dienstverleningsproces bij op verzoek van de cliënt en zo nodig 
 in overleg met andere betrokkenen
• Rapporteert op vaste tijdstippen naar de cliënt en de opdrachtgever
• Voeren van een effi  ciënte en adequate tijdregistratie en administratie
• Onderhouden, verdiepen en uitbreiden van contacten binnen netwerk

Wie wij zoeken
Wij gaan graag in gesprek met iemand die zich herkent in het volgende pro� el:
• Minimaal HBO denk- en werkniveau
• Je hebt relevante ervaring met WAJONG/WIA/WAO doelgroep
• Bij voorkeur Noloc of Nobco gecertifi ceerd en/of een specialisme binnen je vakgebied bijvoorbeeld 
 arbeidsdeskundige of casemanager
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (relevante ervaring met UWV / Gemeente trajecten)
• Je hebt gevoel voor mensen en houdt ervan om met mensen te werken
• Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlands taal in woord en geschrift
• Je bent communicatief en sociaal vaardig en hebt overtuigingskracht
• Je hebt commercieel talent en ziet en benut kansen
• Je bent klantgericht
• Je bent representatief
• Je hebt een netwerk en bent een netwerker
• Je hebt ambitie om te leren en bent bereid kennis te delen

Wat biedt Nieuwe Sporen jou?
Nieuwe Sporen biedt jou een uitdagende rol in een dynamische organisatie. Dit brengt volop kansen en moge-
lijkheden met zich mee voor jou. Het betreft hier een functie met ruimte om een netwerk op te bouwen en uit 
te breiden. Creatieve ideeën en eigen inbreng worden zeer gewaardeerd. Verder bieden wij je marktconforme 
arbeidsvoorwaarden.  Wil je meer weten over Nieuwe Sporen, haar dienstverlening en je toekomstige collega’s? 
Zie www.nieuwesporen.nl voor meer informatie. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 
opnemen met Elize Wessels via telefoonnummer 06 -11 46 70 03. 

Solliciteer nu!
Zie jij jezelf als coach bij ons werken? Stuur dan je motivatiebrief en CV (uiterlijk vóór 30 januari 2018) naar 
e.wessels@nieuwesporen.nl of solliciteer schriftelijk: 

Nieuwe Sporen
T.a.v. Elize Wessels
Sint Annastraat 50, 6524 GE Nijmegen

www.nieuwesporen.nl

Nieuwe Sporen is aan het groeien! 
Groei jij met ons mee?


