
 
 

VACATURE 
RE-INTEGRATIE COACH 

 
Jasnante re-integratie begeleidt in opdracht van het UWV, Gemeenten en bedrijven werkzoekenden 

naar ander werk. Onze coaches houden zich bezig met onder andere jobhunting, sollicitatie 
trainingen, coaching en begeleiden en contacten onderhouden met de opdrachtgevers. 

 
Over de functie: 
Als re-integratie coach ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren.  
Je voert intakegesprekken met cliënten en je stelt samen een plan van aanpak op om de cliënt terug 
naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen 
van cliënten naar reguliere arbeid en daarmee de klanten uit de uitkering te laten stromen en 
uitkeringsonafhankelijk te laten worden. 
Daarnaast ga je aan de slag om bedrijven te benaderen die tweede spoor trajecten willen inzetten.  
 
De re-integratie coach heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel 
van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching en training; 

 Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van 
koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen 
concrete afspraken maken over het in dienst nemen van deze klanten.; 

 Het leggen van contacten met werkgevers voor de inzet van een tweede spoor traject bij 
Jasnante.  

 
Functie eisen: 

 Minimaal 2 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van jobhunter / re-
integratiecoach of recruiter. 

 Minimaal een HBO opleiding  
 De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk (bij voorkeur in de regio 

Zuid Holland); 
 Woonachtig zijn in de regio Zuid Holland 
 In bezit zijn van een rijbewijs en bezit zijn van eigen auto is een pre 

 
Wat wij bieden: 

 Je zal zelfstandig werken op 1 van onze flex kantoren in de regio Zuid Holland. 
 Een marktconform salaris met bonusregeling 
 Een laptop en telefoon 
 De functie is in te vullen op basis van een dienstverband van 32 tot 40 uur. Zowel parttime als 

fulltime kandidaten worden uitgenodigd om te reageren 


