
                        

Bijstand naar Werk 
 
Re-integratieadviseur / Salesmanager: 
Bijstand naar Werk is op zoek naar een re-integratieadviseur die van aanpakken weet! Je bent 
commercieel ingesteld en je wilt graag meewerken aan expansie van onze producten richting het 
bedrijfsleven. Je bent daarnaast enthousiast en intrinsiek gemotiveerd om werkzoekenden (weer) 
deel te laten nemen aan de maatschappij. Je gelooft dat het goed is voor werkzoekenden om een dag 
invulling (werk en/of sociale activering) te hebben en bent in staat om hen hiertoe te bewegen. 
Werkgevers weet je anderzijds te overtuigen om werkzoekenden een kans te bieden. Je hebt 
daarnaast de ambitie om je verder te ontwikkelen binnen het bedrijf en streeft naar grotere 
verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. Het betreft een uitdagende en veelomvattende functie 
waar je zelf in grote mate vorm aan kunt geven, bij een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en waarin 
kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat.  
 
Taken: 

 Contact leggen met (nieuwe) werkgevers en deze onderhouden; 

 Producten van Bijstand naar Werk aan potentiële opdrachtgevers actief verkopen;  

 Werkgevers overtuigen om werkzoekenden een kans te bieden; 

 Meewerken aan de uitvoering van projecten en actief bijdragen aan de ontwikkeling 
daarvan; 

 (Intake)gesprekken voeren met cliënten, opdrachtgevers en werkgevers; 

 Rapporteren; 

 Diverse trainingen geven; 
 
Functie-eisen:  

 Je hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau; 

 Je staat sterk in je schoenen; 

 Je krijgt energie van het behalen van verkoopresultaten; 

 Je hebt een innemende manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je bent pragmatisch en resultaatgericht; 

 Je hebt overtuigingskracht en bent in staat om werkzoekenden, werkgevers en 
opdrachtgevers te enthousiasmeren; 

 Je kunt je inleven in de cliënt zonder het doel uit het oog te verliezen en bent in staat 
belemmeringen om te buigen naar kansen en mogelijkheden; 

 Je hebt een “no nonsense” aanpak en durft stelling te nemen; 

 Je bent een teamplayer en kunt collega’s laten uitblinken; 

 Je bent pro-actief en kunt goed zelfstandig werken; 

 Je bent in het bezit van een auto. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Startsalaris: tussen € 1.900,00 en € 2.400,00 bij een fulltime dienstverband 
Werkvorm: halfjaarcontract, 40 uur per week. Zorg dat je onmisbaar wordt in onze organisatie en 
dan bestaat de kans op contractverlenging. 
Reiskosten en pensioenregeling  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur voor 24 april 2015 je Curriculum Vitae en motivatie naar info@bijstandnaarwerk.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Cilla Ezerman op telefoon 06 - 20 76 36 88 of bekijk de 
website: www.bijstandnaarwerk.nl 
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