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Vacature  

 

Wij  zijn op zoek naar een: 

 

Roulerend Werkcoach (m/v), 36 uur per week 

(in eerste instantie voor de duur van een 1 jaar) 

De functie 

Een werkcoach binnen Relim is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een werkplaats en 

werkt in teamverband op een locatie van Relim. Op een locatie zijn meerdere werkplaatsen 

gevestigd, welke worden aangestuurd door een teamcoach. Als roulerend werkcoach ben je zeer 

afwisselend werkzaam en spring je bij op werkplaatsen waar het op het moment erg druk is en/of 

vervang je een collega werkcoach die door ziekte of verlof afwezig is.  

 

Het takenpakket 

 (Dagelijks) begeleiden, instrueren, motiveren en stimuleren van medewerkers/cliënten met 

een langdurige psychische of psychiatrische beperking.  

 De werkcoach inventariseert de behoefte aan afwisselend werk voor de werkplaats en plant 

op basis hiervan het aantrekken en organiseren van werk. Daarbij is het belangrijk om de 

competenties van medewerkers in relatie tot het aantrekken van werk goed op elkaar 

afgestemd zijn en de planning goed vooraf te kunnen beheren.  

 Verantwoordelijk voor het medewerkersdossier door middel van de juiste rapportage en 

vastlegging van waarnemingen. 

 Beheren van materialen, machines en middelen ten behoeve van het realiseren van de 

diverse producten en diensten. 

 Bewaken en uitvoeren van relevante ARBO aspecten en bijbehorende wet- en regelgeving. 

 Goede kennis van computersystemen en affiniteit met administratieve taken. 

 

De collega die wij zoeken  

 Heeft minimaal een sociale opleiding op MBO-niveau 4 afgerond.  

 Heeft ervaring met het groepsgewijs begeleiden van mensen met een langdurige en  

psychische of psychiatrische beperking en/of mensen met een verslavingsproblematiek. 

 Heeft inlevingsvermogen, herkent mogelijkheden van mensen, weet met conflicten om te 

gaan en kan mensen begeleiden en motiveren naar een volgende stap/niveau. 

 Heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden van mensen naar werk. 

 Is een zelfstandig werker, die stressbestendig is en ad hoc problemen oplost. Heeft een 

flexibele opstelling.  

 Kan omgaan met verschillende disciplines en partijen en met name ook in 

samenwerkingsverbanden met collega bedrijven en overheden. 

 Heeft kennis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de relevante wet-en 

regelgeving. 

 Is een organisatietalent, neemt initiatief, is creatief en empatisch ingesteld. 

 In het bezit van een rijbewijs. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Relim biedt een uitdagende, verantwoordelijke baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. 

Hierbij hoort een salaris conform de GGZ cao, functiegroep 40.  

 

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de heer Robert Wezepoel, teamcoach. 

Telefoonnummer 06 25036547 

 

Stuur je sollicitatie met CV vóór 1 juli 2018 naar Stichting Relim, afdeling HR, Postbus 31156,  

6370 AD Landgraaf of e-mail deze naar info@relim.nl.  
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