Twomorrow maakt graag kennis met:
Een ervaren, energieke MEDIOR trajectbegeleider
Werken binnen Twomorrow betekent werken vanuit de ambitie om resultaten te
realiseren voor opdrachtgevers, werkgevers en cliënten. Als trajectbegeleider ben je in
de eerste plaats verantwoordelijk voor de begeleiding en bemiddeling van cliënten met
matig tot ernstige GGZproblematiek richting de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel van
je inspanningen is een succesvolle en duurzame plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt.
Je maakt deel uit van een behandelteam in een GGZ-organisatie met een werkgebied
tussen Apeldoorn (3 dagen) en Doetinchem (1 dag ter vervanging van
zwangerschapsverlof). De thuisbasis vormt een hechte en ambitieuze organisatie
waarmee je ook gezamenlijk resultaten boekt door klanten als ook werkgevers langdurig
en intensief aan de organisatie te binden.
Inhoud functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je verzorgt zowel de interne acquisitie (cliënten motiveren op een traject te gaan
met passende financiering) als externe financiering (plaatsen van cliënten bij de
werkgever. Je houdt hierbij de balans tussen vorm en inhoud.
Je voert intakegesprekken met cliënten;
Je zorgt voor passende financiering van het traject;
Je stelt trajectplannen en verantwoordingsrapportages op voor opdrachtgevers,
werkgevers en cliënten;
Je biedt begeleiding aan cliënten waarbij de kortste weg naar (vrijwilligers) werk
of school het uitgangspunt vormt;
Je biedt begeleiding aan cliënten op het werk; alsmede aan collega’s en
leidinggevende op de werkvloer teneinde duurzaamheid van de plaatsing te
bewerkstelligen;
Je genereert snel en adequaat een netwerk van werkgevers ten behoeve van
vacatures en werkervaringsplaatsen;
Je werkt actief aan het uitbreiden van je netwerk, onder ander door
gebruikmaking van social media en het actief participeren binnen geschikte
netwerken;
Je werkt actief aan kennisvergaring en deelt dit met jouw team.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO denk- en werkniveau, dat wordt erkend door het CONO beroepenregister;
Aantoonbaar kennis van en werkervaring in een soortgelijke functie als junior
van minimaal 1 tot 2 jaar;
Aantoonbaar kennis door opleiding van de methodiek Begeleid Werken/IPS
(Supported Employment voor de GGZ);
Aantoonbaar (werkgevers-)netwerk en plaatsingsresultaten door het verrichten
van re-integratiewerkzaamheden voor een periode van minimaal 1 tot 2 jaar;
Aantoonbaar relevante werkervaring binnen het vakgebied GGZ;
Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
Praktisch ingesteld, initiatiefrijk, flexibel en resultaatgericht;
Oog voor kwaliteit en commercie;
Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
Rijbewijs B;

Over Twomorrow
Twomorrow BV is een jonge, vooruitstrevende resultaatgerichte organisatie die
verbinding wil maken tussen de percelen werk & inkomen en zorg. Bij alle activiteiten
staat schadelastbeperking voor opdracht- of werkgever en werknemer in de breedste zin
van het woord centraal. Nieuwe of veranderende wet- en regelgeving of andere
omstandigheden bij onze klanten vraagt om een innovatieve, deskundige en
resultaatgerichte werkwijze. Zo maakt Twomorrow maatschappelijke impact!
Wat bieden wij jou?
Het betreft een dienstverband van 32 uur. Als MEDIOR trajectbegeleider krijg je de
ruimte om jezelf te ontwikkelen door middel 10 interne scholingsdagen per jaar met het
gehele team en mogelijkheid tot het volgen van de IPS-opleiding bij Kenniscentrum
Phrenos.
Je hebt maandelijks werkoverleg met tenminste 1 lid van de directie om jouw voortgang
en ontwikkeling te bespreken. Bij het inwerken word je begeleid door een senior collega.
De salaris indicatie loopt van € 2.511 - € 3.302 voor een MEDIOR trajectbegeleider.
Je wordt ingeschaald passend bij kennis en ervaring.
Voor meer informatie neem gerust contact op met Sylvia van Drenth 0606-14688112 s.vandrenth@twomorrow.nl of Evelyn Wannet 06-10282066
e.wannet@twomorrow.nl

