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Over de locatie
WGV Zorg en Welzijn in Deventer

Functieomschrijving
Wie zijn wij?
WGV Zorg en Welzijn bestaat uit zo’n 30 enthousiaste en gedreven collega’s. De sfeer is prettig en warm. Samen zetten wij
onze schouders onder onze opdracht om ondersteunend te zijn aan de zorgsector. Onze focus ligt op regionaal
arbeidsmarktbeleid en personeelsvoorziening.
Wij bundelen de krachten van zo’n 180 instellingen in de sector zorg en welzijn in 4 regio’s. Dit zijn de regio’s Zwolle,
Twente, Achterhoek, Stedenvierkant (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en deel Veluwe). Wij ondersteunen instellingen op het
gebied van:
Regionale samenwerking;
Werving en selectie;
In- en doorstroom van medewerkers;
Re-integratie en out- en implacement;
Preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast ontwikkelen we activiteiten op het gebied van onderzoek, informatie en communicatie. En zorgen we voor de
aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk.
Bijt jij je vast in vraagstukken op het gebied van mobiliteit en inzetbaarheid? Wil jij bijdragen aan het duurzaam inzetbaar
houden van medewerkers in de mooie zorgsector? Weet jij kansen te creëren en concrete resultaten te behalen? En last but
not least. Wil jij het verschil maken in een sector waar veel speelt en waar veel moet gebeuren?
Wat fijn! Dan ben jij onze kandidaat.
De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland zoekt een adviseur Vitaliteit en Preventie voor de regio
Twente en Zwolle. Het gaat om een dienstverband van 28 uur per week voor de duur van minimaal één jaar.

Functie eisen
Wat heb jij in huis?
Jij functioneert op zowel tactisch als uitvoerend niveau. Je bent in staat verschillende belangen af te wegen en te komen tot
een gezamenlijk gedragen resultaat. Als adviseur draag je bij aan het oplossen van preventie, mobiliteits- en reintegratievraagstukken. Dit doe je door middel van advisering, begeleiding en bemiddeling van kandidaten. Daarnaast
behoort het geven van workshops, trainingen & voorlichtingen en het coördineren van regionale netwerkbijeenkomsten met
HR professionals ook tot het takenpakket. Wij zetten met name in op het (duurzaam) inzetbaar houden van medewerkers in
de zorg door o.a. preventief te coachen bij loopbaan- en inzetbaarheidsvragen. Je hebt een beeld van alle ontwikkelingen
die spelen in de sector zorg en welzijn. Je houdt van de dynamiek, beschikt over een innovatieve visie op wat er nodig is en
op de rol die jij daarin wilt spelen. Kortom; een veelzijdige job.
Wat ga je doen?
Je bent gesprekspartner en houd je bezig met vraagstukken op het gebied van mobiliteit en inzetbaarheid.
Daarnaast leg je verbindingen met de rollen van WGV op het gebied van belangenbehartiging, beleidsontwikkeling
en kennisdeling.
Je coördineert en levert een actieve bijdrage aan regionale (netwerk)bijeenkomsten, zoals de intersectorale
Matchtafel en het Verzuimnetwerk. Daarnaast lever je een actieve bijdrage in de regionale overlegstructuren.
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het relatiebeheer voor de ook aan jou toegewezen aangesloten organisaties
(accounts) in de regio.
Je bent loopbaanadviseur die ingezet wordt voor (preventief) loopbaanadvies, 2e spoortrajecten en outplacement.
Je geeft (online)workshops en/of trainingen die werkzoekenden ondersteunen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt
en verdere mogelijkheden.
Je neemt actief deel aan verschillende interne projectgroepen.
Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift en vindt het leuk om vanuit jouw inhoudelijke kennis een
doorvertaling te maken naar activiteiten en bijeenkomsten. Daarbij draai je je hand niet om voor het voorbereiden,
coördineren en organiseren van deze bijeenkomsten.
Hoe ben je als mens?
Je bent oprecht nieuwsgierig naar de mens en zijn ontwikkeling.
Je wordt enthousiast van het samen vertalen van behoeften naar ontwikkelkansen.
Je functioneert goed in een neutrale rol richting opdrachtgever en kan daarin zowel verbindend als kritisch zijn.
Je werkt graag samen, bent leergierig en houdt van netwerken.
Je wekt vertrouwen en bent verbindend.
Tevens ben je omgevingssensitief en een echte teamplayer.
Verder heb jij:
Een afgeronde HBO opleiding, richting HRM/loopbaanadvies of een post-HBO opleiding op een van de
deelterreinen. Daarnaast ben je NOLOC geregistreerd of lid van een andere relevante beroepsvereniging met de
bereidheid om je bij NOLOC te certificeren.
Minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring ten aanzien van preventie, mobiliteit en inzetbaarheid.
Ervaring in projectmatig werken.
Goede en actuele kennis van ontwikkelingen binnen de sector zorg en welzijn, alsook wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.
De skills om zowel coördinerende als operationele taken uit te voeren en je kan hierin gemakkelijk schakelen.
Een rijbewijs en eigen vervoer.
Een relevant netwerk in de regio Twente en Zwolle.

Inschaling
Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende en gevarieerde functie binnen een sector die momenteel volop in beweging is. En jij kan hier
een positieve bijdrage aan leveren. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband (28 uur per week), voor de duur
van 1 jaar. CAO Ziekenhuizen is van toepassing waarbij inschaling (FWG 55) plaats vindt op basis van kennis en ervaring.
Je maakt binnen WGV onderdeel uit van het team adviseurs, bestaande uit 6 medewerkers.
We nodigen nadrukkelijk ZZP’ers uit te reageren.

Bijzonderheden
Sinds Corona werken wij hybride, zo dragen wij ook ons steentje bij aan een beter milieu en minder verkeer op de weg. Je
werkt vanuit ons kantoor in Deventer, vanuit huis, of op locatie in de regio.
Inlichtingen?
Wil je meer informatie over deze functie? Bel of mail dan met Ina Bats of Harriëtte Baas, beiden werkzaam als adviseur.
i.bats@zorgselect.nl / M.06 1040 1437
of h.baas@zorgselect.nl / M. 06 1040 1424
Solliciteren?
Heb je belangstelling voor deze functie reageer dan uiterlijk 23 november 2021 via de sollicitatiebutton.

