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Vacature 

 

Stichting Relim is sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met verschillende 
leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting Relim werkt vanuit verschillende locaties, te weten in: Landgraaf, 
Heerlen, Kerkrade, Sittard, Beek en Maastricht. Sinds maart 2018 is stichting Schoon GMS, een onderdeel van de 
Relim Groep.  

 
Relim is gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een langdurige psychische of 
psychiatrische arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer en meer blijkt onze aanpak zich 
ook effectief te werken over het gehele werkgebied van zorg tot arbeid. Wij geloven in een inclusieve 
arbeidsmarkt, waarbij alle mensen participeren.  Ook de begeleiding en ondersteuning van dak- en thuislozen is 
een onderdeel van Stichting Relim. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en 
competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en een concreet 
perspectief op arbeid te bieden.  
 
In totaal werken er circa 80 personeelsleden en diverse stagiaires bij Relim, die dagelijks vanuit hun passie circa 
500 medewerkers begeleiden. Relim levert zinvol werk voor medewerkers / kandidaten, overheden, 
zorgorganisaties en bedrijven.  
 

Per direct  zijn wij voor de locatie Landgraaf op zoek naar een: 

 

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

De functie 

Een Roulerend Werkcoach binnen Relim is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een werkplaats en 
werkt in teamverband op een locatie van Stichting Relim.  

 

Het takenpakket 

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

langdurige psychische of psychiatrische beperking.  

 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 langdurige een  

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

 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 flexibele zelfstandig werker, die stressbestendig is en ad hoc problemen oplost.  

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

met collega bedrijven en overheden. 

 Het is een pre als je kennis hebt van ambachtelijke werkplaatsen, zoals hout-, metaal- of 

groenwerkplaats. 

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

 In het bezit van een rijbewijs. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

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

Stuur je sollicitatie met CV vóór 1 juni 2019 naar Stichting Relim, afdeling HR, Postbus 31156, 6370 AD 

Landgraaf of e-mail deze naar Monique Hamers, m.hamers@relim.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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