
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Hoofdtaken 
Beleid & processen 

● Het mede opstellen van het jaarplan en het meedenken en realiseren van de strategie 
en doelstellingen  

● Fungeren als inspirator van de directeur  
● Het opstellen van protocollen en het beschrijven van (werk)processen  
● Het verhogen van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering  
● Het vertalen van wet- en regelgeving en vastgestelde kaders naar werkprocessen en 

afspraken binnen het team  
● Het opstellen en beheren van financiële rapportages en processen (omzet, forecast, 

targets medewerkers etc.)  
 
Operationeel  

● Acquisitie, het uitvoeren en schrijven van een marktplan  
● Het uitvoeren, organiseren en delegeren van dagelijkse ad hoc werkzaamheden  
● Caseloadverdeling en caseloadgesprekken voeren met de coaches  
● Het functioneel aansturen van een administratief medewerker en de coaches  
● Het actief verbinding zoeken en houden met de medewerkers  
● Projectmatig werken; coördinatie en planning/voortgangsbewaking  
● Het bijdragen aan een optimale dienstverlening (maatwerkoffertes, prijslijsten, 

productaanbod, afstemming met opdrachtgevers etc.)  
● Een ondersteunende rol bij de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken (KTO)  

 
HR  

● In samenspraak met directeur verantwoordelijk voor het HR beleid binnen Nieuwe 
Sporen  

● Signaleren van vraagstukken/knelpunten en het mede zorgdragen voor en 
stimuleren van medewerker tevredenheid, draagvlak en verbinding  

 

 

Teamleider en meewerkend coach voor 32 uur in 
de week.  
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het managen van processen binnen de 
organisatie. En heb je leidinggevende (en ondersteunende) taken en 
verantwoordelijkheden naar het team van medewerkers. Daarnaast ben je mede 
werkzaam in de rol van coach met een eigen caseload. 



   
   
 
 

  

Waar ben je werkzaam als teamleider binnen de organisatie?  
Je valt rechtstreeks onder de directeur en rapporteert ook aan hem. Je werkt nauw samen 
met het team. 
 
Wie wij zoeken  
Je moet HBO werk- en denkniveau hebben met een afgeronde HBO Coachingsopleiding. 
Daarnaast is het belangrijk dat je over een goede beheersing van de Nederlandse taal in 
woord en geschrift beschikt, ervaring hebt met tweede spoor en UWV-trajecten.  
 
Wat biedt Nieuwe Sporen jou?  
Nieuwe Sporen biedt jou een uitdagende rol in een dynamische en groeiende organisatie. Dit 
brengt volop kansen en mogelijkheden 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 jou marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. Wil je meer weten over Nieuwe Sporen, haar dienstverlening en je 
toekomstige collega’s? Zie onze website www.nieuwesporen.nl voor meer informatie. Voor 
meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Richard Ankoné via 
telefoonnummer 06 101 378 62.  
 
Solliciteer nu!  
Het betreft een groeifunctie, waar je na een lange inwerkperiode kunt doorgroeien naar een 
functie als teamleider. Zie jij jezelf als teamleider en meewerkend coach bij ons werken? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar r.ankone@nieuwesporen.nl of solliciteer schriftelijk 
t.a.v. Richard Ankoné.  
 
Nieuwe Sporen 
T.a.v. Richard Ankoné  
Sint Annastraat 50  
6524 GE Nijmegen  
 
 

 


