Vacature Loopbaanadviseur
Voor het Kenniscentrum Vitaliteit bij zorgconcern Espria zoeken we een loopbaanadviseur. Het
kenniscentrum adviseert en faciliteert de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria in het
vorm geven aan duurzame inzetbaarheid, met de focus op vitaliteit en loopbaan.
Beter door samen is het uitgangspunt van Espria. Bij het Kenniscentrum Vitaliteit vinden we het
belangrijk om in verbinding te zijn met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria; de
medewerkers, leidinggevenden en directies van verschillende zorgorganisaties in verpleging en
verzorging, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en jeugdzorg, en zorg op afstand. Het
belang van de medewerker stellen we centraal, we dragen onze voorbeeldfunctie uit, en we werken
open en transparant.
Binnen het Kenniscentrum Vitaliteit zijn wij op zoek naar een:

Bevlogen loopbaanadviseur
24-28 uur regio Groningen / Drenthe

Lekker in je werk, goed in je vel
Jij krijgt energie van het begeleiden van mensen met loopbaanvraagstukken, met name re-integratie
tweede spoor. Je vindt het leuk om elk contact als maatwerk te zien. Je wordt er blij van dat jouw
begeleiding echt als waardevol ervaren wordt, door zowel de kandidaat als de organisatie waar je je
voor inzet. Je gunt iedereen een loopbaan die duurzaam is en perspectief biedt, waardoor mensen
(opnieuw) lekker in hun werk en goed in hun vel zitten. Jij weet waar je energie van krijgt en kunt dat
overbrengen. Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan komen we graag in contact met jou!
Wie zoeken we?
Je past binnen het Kenniscentrum Vitaliteit en in ons team van loopbaanadviseurs als het voor jou
belangrijk is om van betekenis te zijn voor je klanten; onze kandidaten, de opdrachtgevers en je
collega’s. Je weet hoe je om kunt gaan met een omgeving waarin meerdere belangen worden
gediend en verliest daarbij onze waarden niet uit het oog. Je kunt goed relativeren en humor wordt
zeer gewaardeerd. Verder vinden we het belangrijk dat je:
 betrokken, enthousiast, integer, creatief en klantgericht bent
 mensen intrinsiek weet te motiveren
 loopbaanvraagstukken kunt analyseren en samen met de kandidaat concrete doelen weet
vast te stellen
 een ervaren loopbaanadviseur bent, een Noloc registratie is een pré
 actuele kennis van relevante wet- en regelgeving hebt waaronder de Wet Verbetering
Poortwachter
 over coaching vaardigheden en een afgeronde HBO opleiding beschikt, aangevuld met een
op de functie gerichte scholing
Oprechte nieuwsgierigheid en daadkracht horen bij je. Je bent organisatiesensitief en weet samen
met de loopbaanexpert (zorg)organisaties te adviseren en te faciliteren in het creëren van een
werkomgeving met aandacht voor loopbaanvraagstukken. Je doet dit niet alleen en daarom zorg je
steeds voor verbinding om resultaten te halen. Je beseft dat het naast een uitdaging, soms ook taai is
om dit te bereiken. Dat vraagt dat je krachtig genoeg bent om op verschillende manieren, zowel in je
denken als in je doen, te kunnen bewegen. Je kunt schakelen en verbinden op diverse niveaus.

Wat ga je doen?
 Je begeleidt langdurig verzuimende kandidaten in hun spoor 2 traject
 Je biedt trajecten aan op het gebied van mobiliteit en loopbaanvraagstukken
 Je maakt gebruik van bestaande interventies of ontwikkelt samen met je collega’s nieuwe
interventies, waaronder workshops en webinars
 Je hebt oog voor eigenaarschap op fysieke en mentale vitaliteit en gezond gedrag
 Je stelt loopbaan-, mobiliteits- en tweede spoor plannen van aanpak en rapportages op. De
tweede spoor trajecten vragen om affiniteit met procesmatig werken en het schrijven van
heldere rapportages
 Je onderhoudt contacten binnen alle regionale (zorg) organisaties en adviseert gevraagd en
ongevraagd in specifieke casussen
Wat bieden wij?
 Vooralsnog een tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2022. Rond juni is duidelijk of van
verlenging sprake kan zijn
 Salaris conform CAO VVT. De functie is voorlopig ingedeeld in FWG 50, CAO VVT
 Een baan waarin je écht van betekenis bent voor kandidaten en opdrachtgevers met
vraagstukken op het gebied van hun loopbaan
 Laptop en mobiele telefoon in bruikleen
 Automatisch lidmaatschap van www.ledenvereniging.nl met een breed aanbod aan diensten
en kortingen
Als Loopbaanadviseur bij het Kenniscentrum Vitaliteit vervul je een rol waarin veel ruimte is voor
eigen initiatief en ontwikkeling. Je doet dit niet alleen, ondanks dat je veelal zelfstandig werkzaam
bent op verschillende locaties. Kortom, een afwisselende functie in een enthousiast en collegiaal
team. Intervisie, professionalisering en collegiaal overleg maken dat je je thuis voelt.
Onze gezamenlijke overleggen vinden plaats op donderdag in Beilen. Het is belangrijk dat je daarbij
kunt aansluiten. Momenteel werken we zoveel mogelijk vanuit huis.
Interesse?
Graag ontvangen we jouw CV en motivatiebrief waarin jij uitlegt waarom jij dé geschikte
loopbaanadviseur bent. Stuur deze vóór 29 november 2021 naar Janine Luten,
janine.luten@espria.nl
Informatie over de functie?
Tilly Dragt, Loopbaanexpert, beantwoordt je vragen met plezier. Je kunt haar bereiken via Janine
Luten, medewerker Kenniscentrum Vitaliteit, 06-82538476, janine.luten@espria.nl
Meer weten over Espria?
Bezoek dan onze website www.espria.nl

