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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 
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: 
 

Werkcoach, werkplaats Kantoordiensten (m/v) 
Betreft een 36-urige werkweek 

 
Je begeleidt de doelgroep in hun ontwikkeling van o.a. administratieve- en of 
computervaardigheden. Daarom is het een pré als je het zelf een uitdaging vindt om je in dit 
werkveld te begeven.  
 
Wie zoeken wij als collega: 

 Je beschikt minimaal over een afgeronde sociaal-agogische opleiding op MBO-niveau 4. 
 Je hebt ervaring met het groepsgewijs begeleiden van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
 Daarnaast heb je inlevingsvermogen, herkent mogelijkheden van mensen, weet met 

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

 Je kunt zelfstandig en proactief werken aan de verdere ontwikkeling van mens en 
werkplaats. 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van mensen naar werk . 
 Je kunt een inschatting maken over de arbeidsmogelijkheden en de mate van 

arbeidsgeschiktheid van de kandidaat. 
 Omgaan met verschillende disciplines en interne en externe partijen en met name ook in 

samenwerkingsverbanden met collegabedrijven en overheden is eveneens een onderdeel 
van deze functie. 

 Affiniteit van ICT en /of administratieve sector is een pré. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Relim biedt een uitdagende, verantwoordelijke baan in een organisatie die volop in ontwikkeling 
is. Het salaris is conform GGZ cao, functiegroep 40. Inlichtingen over de functie kunnen worden 
ingewonnen bij Monique Hamers, HR adviseur. Telefoonnummer 06 21511464. 
 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV vóór 5 augustus 2019 naar m.hamers@relim.nl onder 
vermelding van vacature Werkcoach Kantoordiensten. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern als extern geplaatst.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  
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