
 
Re-integratieconsulent regio Groot Amsterdam/Provincie Utrecht 

 

Over ons: 

Bennu Serin is een lokaal, regionaal en landelijk werkend bedrijf. Gestart in Apeldoorn en inmiddels is het 

hoofdkantoor gevestigd in Deventer. Wij werken door het hele land vanuit spreekuurlocaties of komen op 

huisbezoek bij onze cliënten. Bennu Serin werkt zowel voor werkgevers, werknemers, particulieren, UWV, 

gemeenten, arbodiensten als verzekeraars.  

Onze diensten zijn gericht op de ontwikkeling en bemiddeling van mensen in en naar werk en 

welbevinden.  

Middels ons totaalconcept en voortdurende aanpassing op kansen die nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen ons bieden bereiken wij een gezonde spreiding in producten verspreid over meerdere 

markten. Binnen de door ons bediende product-markt-combinaties zijn we specialist, maar door de 

spreiding generalist en daarmee flexibel. Zowel bij het opvangen van veranderingen in de markt 

(wet/regelgeving maar ook economisch) als ook in de omvang van de eigen organisatie. 

 

Over deze vacature: 

In de regio Groot Amsterdam/Provincie Utrecht hebben wij behoefte aan uitbreiding. Voor minimaal 24 

uur per week met uitbreiding naar meer uren (in overleg). Wij zoeken een ondernemende re-

integratieconsulent die meerdere rollen uit kan oefenen. Van loopbaanonderzoek tot coaching tot 

jobhunting tot jobcoaching. De nadruk in deze regio ligt op doelgroepen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt, waarbij er veelal sprake is van sociale activering of lifecoaching alvorens de stap naar werk 

te kunnen zetten.  

Je takenpakket: 

• Uitvoeren van gestructureerde diagnostische intake en opstellen plan van aanpak 

• Het zorgen voor voortgang van activiteiten; het begeleiden van cliënten tijdens het traject. 

Afspraken, inzet benodigde instrumenten, voortgangsbewaking 

• Coaching, uitvoeren van testen/assessments, verzorgen van trainingen gericht op vraagstelling c.q. 

trajectdelen, e.v. 

• Coördinatie en/of zelf uitvoeren van de plaatsing van cliënten bij werkgevers al dan niet in betaald 

werk; het verlenen van nazorg 

• Jobcoaching bij kandidaten vanuit het doelgroepenregister indien aan de orde 

• Het onderhouden en uitbouwen van de relatie met opdrachtgever op operationeel niveau. 

• Het uitvoeren van administratieve taken en rapportages m.b.t. de uitvoering van trajecten. 

• Deelname aan intervisie, volgen van ontwikkelingen o.g.v. wet- en regelgeving e.v. 

 

Wie we zoeken: 

Je bent flexibel, kunt gemakkelijk schakelen tussen je verschillende rollen, hebt geen moeite om op 

verschillende standplaatsen te werken en je wilt vooruit. Jezelf blijvend ontwikkelen om steeds die dienst 

neer te zetten die wordt gevraagd binnen het gevarieerde opdrachtgeversveld.  

 



 
Vaardigheden/kennis: 

 

• HBO werk- en denkniveau. Het is een sterke pré als je gecertificeerd jobcoach bent en als je 

ervaring hebt met het werken met de TMA-methode. 

• Uitgebreide kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wetgeving, re-

integratiewetgeving algemeen 

• In het bezit van een auto en rijbewijs B. 

• Ervaring met cliëntvolgsystemen. 

• Is gedreven om zelfstandig of 

om samen succes te halen.  

• Heeft een proactieve houding (denken en doen), heeft commercieel inzicht, kan prioriteiten stellen. 

• Is kwaliteitsbewust binnen de groeidoelstellingen van het bedrijf en een positief kritische 

meedenker in de strategie. 

• Is in staat om zelfstandig te werken, heeft discipline, is een sterke planner en kan flexibiliteit bieden 

in inzet van uren. 

• Kennis/ervaring t.a.v. coachingstechnieken in zowel individuele als groepssettingen 

• Rapportagevaardigheden 

We zijn op zoek naar kandidaten met (enige) ervaring in het werkveld die in het bezit zijn van de volgende 

competenties 

• Ondernemend 

• Empathisch coachend 

• Doorzettingsvermogen 

• Doel- en resultaatgericht 

• Netwerker/relatiebouwer 

• Gedreven 

• Teamplayer 

• Pragmatisch 

• Goed kunnen plannen en organiseren 

Voel je je aangesproken door deze uitdaging? 

Neem contact op voor meer informatie of stuur je sollicitatie met CV naar Marian Bos 

m.bos@bennuserin.nl  
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