Synkroon richt zich naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden met een nood aan
gespecialiseerde ondersteuning bij het realiseren en behouden van werk. Onze missie, visie en
waarden vind je op www.synkroon.be/Missie

Synkroon zoekt een jobcoach/bruggenbouwer tussen
ondernemingen en personen met een arbeidsbeperking of
ondersteuningsnood
Doelstelling van de job
Je voorziet in een all round dienstverlening gericht op de duurzame tewerkstelling van mensen met
een arbeidsbeperking. Je werkt conform het 5-fasenmodel van het Supported Employment (SUEM)model en volgens de waarden en normen binnen SUEM. Hierover kan je meer lezen op
www.suem.be

De jobcoach staat in voor volgende taken:
✓ Je werkt samen met werkgevers om werkgelegenheid te creëren door een reeks van
ondersteunende initiatieven (jobcarving, jobcrafting, ondersteuning werkgevers,…)
✓ Je coacht werkzoekenden en werknemers in functie van het verwerven en behouden van
tewerkstelling en/of re-integratie.
✓ Je werkt met mensen op een één-op-één basis, via een klantgerichte benadering. Je
begeleidt mensen met uiteenlopende profielen.
✓ Je stelt een beroepsgericht profiel op van elke klant, identificeert drempels en
ondersteuningsnoden en werkt een actieplan uit op maat van de klant.
✓ Je organiseert werkplekleren indien passend en in overeenstemming met de noden van de
klant. Je biedt ondersteuning en monitort de vooruitgang. Je draait mee op verschillende
soorten werkvloeren en zorgt voor eventuele aanpassingen.
✓ Je voorziet aangepaste informatie, ondersteuning en training om klanten in staat te stellen
een betaalde job te verwerven en te behouden.
✓ Je voorziet nazorg, conform het principe van ‘voortdurende ondersteuning’.
✓ Je bouwt een netwerk uit van contacten en relaties die je kunnen bijstaan in het traject van
de klant.

Vereisten
✓
✓
✓
✓
✓

Rijbewijs B en een eigen wagen ter beschikking.
Minimum een bachelordiploma en/of relevante ervaring.
Nederlands: goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Kennis van Office: Word, Excel, Outlook
Je bent bereid je te verplaatsen over het gehele werkingsgebied, team Geel/Mol of
Lier/Herentals.

We zoeken iemand met de volgende competenties
✓ Je werkt vanuit een hoge persoonlijke ethiek en principes
o Je staat achter de visie van Supported Employment en draagt die actief uit. Alles wat
je met klanten onderneemt, ligt in de lijn van de visie en principes van SUEM.
o Je gelooft in de sterktes van mensen met een arbeidsbeperking, van teams en van
organisaties en zet hier maximaal op in.

o
o

Je toont passie voor je rol die je toelaat om de barrières, eigen aan dit werk, te
overwinnen.
Je kan omgaan met gevoelige zaken (bvb. tuchtprocedures, gebrek aan routine of
persoonlijke hygiëne) en bespreekt vertrouwelijke informatie op een respectvolle
maar tegelijkertijd vastberaden manier.

✓ Je bent communicatief en relationeel vaardig
o Je bent in staat om vertrouwen te winnen en duurzame relaties op te bouwen en te
behouden met een brede waaier aan mensen, van directeurs tot arbeiders, van
klanten tot hun steunnetwerk.
o Je weet zaken op een stimulerende wijze over te brengen.
o Je vraagt door en weet in te spelen op de vragen, noden en bezorgdheden.
o Je bent in staat om zaken vanuit verschillende hoeken en standpunten te bekijken
(klant, werkgever, netwerk…) en conflicten tot ieders tevredenheid op te lossen.
o Je kan jobopportuniteiten onderhandelen, vanuit een sterk geloof dat succes kan
geboekt worden.
✓ Je denkt oplossingsgericht en creatief
o Je hebt een goed observatievermogen en analytische vaardigheden om
moeilijkheden en kansen op de werkvloer snel te detecteren en vroeg aan te pakken.
o Je ziet steeds meerdere mogelijkheden in situaties en gaat op zoek naar passende
oplossingen in functie van de klant.
o Je bent flexibel en je anticipeert snel op veranderende omstandigheden.
✓ Je werkt resultaatgericht
o Je behaalt de vooropgestelde (cijfermatige) doelstellingen.
o Je stuurt bij waar nodig om samen met je team jullie doelstellingen te behalen.
o Je bouwt mee aan een sterke reputatie bij werkgevers en hebt aandacht voor details
binnen de dienstverlening.
o Je kan je eigen werk organiseren en zelf prioriteiten bepalen.
✓ Je bent een teamspeler
o Je draagt de missie en visie van SUEM en van Synkroon uit.
o Je respecteert de gemaakte afspraken en voert ze uit.
o Je draagt bij tot een positieve sfeer in het team; samenwerking staat centraal.
✓ Je bent bereid én in staat om kennis op te bouwen rond uiteenlopende thema’s
o Het netwerk, de diverse ondersteuningsmaatregelen, lokale arbeidsmarkt, relevante
arbeidswetgeving, wervings- en selectietechnieken, retentie en re-integratie…

We bieden je
✓ Een voltijdse of 4/5e job in een organisatie waar ingezet wordt op de ontwikkeling en groei
van mensen.
✓ Een verloning volgens PC 329.01 Barema B1c en volgens relevante ervaring
✓ Groepsverzekering
✓ Flexibele werktijden met mogelijkheid tot telewerk
✓ De kans om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien

Sollicitatieprocedure
Solliciteren met cv en motivatiebrief ter attentie van directeur Martine Verlinden voor 15 januari
2021 mailen naar nadine.vanmalcot@synkroon.be.
Verder afspraken ivm het verloop van de sollicitatieprocedure volgen in de 2de helft van januari.
Wij werven aan op basis van talenten en competenties en maken geen onderscheid op basis van
geslacht, leeftijd, overtuiging of handicap.

