Vacature
Scalabor is hét arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Wij begeleiden mensen die
dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Dat doen we altijd in een
werksituatie. Voor wie het (nog) niet mogelijk is om bij een reguliere werkgever aan de slag te
gaan, bieden wij werk in een aangepaste omgeving. Bij detacheringen bieden we
ondersteuning aan medewerkers en ontzorgen we werkgevers.
Wij zoeken een

Detacheringsconsulent, 36 uur per week
Het werk
Als detacheringsconsulent ben je verantwoordelijk voor het duurzaam plaatsen van
medewerkers bij inlenende organisaties. Het doel is een zo passend mogelijke plek te vinden
voor onze medewerkers. Om dit te bereiken ken je je medewerkers en begeleid je ze
gedurende het hele proces. Daarnaast ken je je klanten en je markt, onderhoud je de relatie
en bouw je nieuwe relaties op.
Wij werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen en onze
opdrachtgevers extra begeleiding. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en schakelen
op verschillende niveaus en met verschillende partijen. Extern, maar ook intern binnen
Scalabor.
Jouw talent
o Je bent resultaat- en klantgericht en signaleert kansen en mogelijkheden voor alle
partijen waar je mee werkt.
o Je hebt relevante werkervaring en ruime ervaring met het begeleiden van
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
o Je kunt je stijl van communiceren afstemmen op de verschillende partijen en de
verschillende rollen die je voor hen vervult.
o Uitstekende commerciële- en onderhandelingsvaardigheden.
o Een HBO werk- en denkniveau, Noloc Certificering is een pre.
o Je bent handig met de administratieve afhandeling en het is een pre wanneer je kunt
werken met de software applicaties “Werkstap” en “Compas”.
Ons aanbod
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een uitdagende, afwisselende en
verantwoordelijke functie binnen een dynamische organisatie. Wij volgen de CAR UWO. Deze
functie is ingeschaald in schaal 9.
Jouw reactie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Wendela Verkaik, manager
detacheringen, telefoonnummer 06 – 22 94 79 01. Je schriftelijke reactie kun je tot 19 maart
mailen naar personeelsadministratie@scalabor.nl, o.v.v. vacature detacheringsconsulent.
Op de sollicitatieprocedure is onze privacyverklaring van toepassing
(www.scalabor.nl/privacy/)
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

