Jobcoach (VSO)
Vacature Breda College
Help jij onze leerlingen op weg naar een passende job?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar een jobcoach voor 1½ dag per week (ongeveer 15 uur per week). Je
wordt aangesteld voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Ons motto: ‘Regie in eigen hand’
Bij het Breda College geven we eigentijds en goed onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Ons motto is: ‘Regie in eigen hand’. We begeleiden onze leerlingen op professionele wijze richting
wonen, werken en vrije tijd. Dat doen we mede op grond van hun eigen kracht, wij denken altijd in
mogelijkheden. Daarbij werken wij intensief samen met ouders, maar ook met alle bedrijven en
instanties binnen ons netwerk.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken in bureau arbeidstoeleiding en de dynamische omgeving van het stagebureau. De
leerlingen van het Breda College stromen uit naar een maatschappelijk speelveld dat volop in
beweging is.
Arbeidstoeleiding omvat de ontwikkeling van werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden,
beroep specifieke vaardigheden en arbeidsoriëntatie voor leerlingen in de leerroute 3 t/m 6.
We begeleiden leerlingen op professionele wijze richting wonen, werken en vrije tijd. Dat doen we
op grond van hun eigen kracht, wij denken altijd in mogelijkheden. Daarbij werken wij intensief
samen met ouders, maar ook met alle bedrijven en instanties binnen ons netwerk. Arbeidstoeleiding
is het stelsel van activiteiten en inspanningen om leerlingen te ondersteunen bij het voorbereiden
op, het vinden van en behouden van werk; in het vrije bedrijf, binnen beschut werk of binnen een
betekenisvolle arbeidssituatie in dagbesteding. Individuele stage is een belangrijk onderdeel van de
arbeidstoeleiding in de transitie van school naar werk.
Wat is jouw rol als jobcoach?
• Je begeleidt de loopbaan van de leerling bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.
• Je draagt zorg voor matching van de leerling met bedrijven vanuit de
werkgeversbenadering.
• Je past kennis van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld
Participatiewet, WLZ en WMO en de doelgroep toe
• Je zoekt een passende en duurzame plek gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de
leerling
• Je begeleidt en coacht de leerling op afstand en waar nodig intensief. Je hebt een goed
contact met de stagebegeleider op de werkvloer en stemt daar het stagetraject en de doelen
mee af

•
•

Je bent de schakel tussen ouders, leerling, stage, school en externe partners.
Je draagt bij aan het vergroten van ons netwerk.

Wat vragen wij van jou?
• Een HBO werk-, en denkniveau.
• Een afgeronde HBO opleiding jobcoach of de bereidheid die te behalen komend schooljaar.
• Kennis hebben van wet- en regelgeving passend bij de doelgroep.
• Kennis hebben van de arbeidsmarkt en het aanbod binnen dagbesteding.
• Een positieve kijk op onze leerlingen, denken in mogelijkheden en kansen.
• Affiniteit en kennis hebben van onze doelgroep en de ouders is een must.
• Goed kunnen samenwerken in een multidisciplinair team.
• Flexibel zijn binnen je werk en tijd.
• Inzetbaar zijn in alle leerroutes.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Ervaring in het voortgezet speciaal- en/of praktijkonderwijs is een pré.
• In het bezit zijn van een rijbewijs en auto.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Elke dag werk je met bevlogen collega’s in een dynamische, collegiale werkomgeving;
• Wij prikkelen elkaar om te blijven leren, ook van elkaar;
• Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-OOP schaal 9;
• Je kunt jezelf blijven ontwikkelen, binnen onze stichting is er volop ruimte voor
professionalisering;
• Je wordt aangesteld voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
• Breda College maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl
Informatie
Wil je meer weten over onze school? Kijk dan op onze website www.bredacollege.nl
Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Marjolein
Hendrickx, marjolein.hendrickx@inos.nl, 06-43146914.
Interesse?
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan vóór woensdag 15 juli a.s. je sollicitatiebrief en CV per
e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 21RO_2122_002. Op dinsdag
20 juli vinden de gesprekken plaats.

