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Stagiair(e) gezocht! 
                                          

 
Studeer jij momenteel en ben je op zoek naar een uitdagende HRM-
stage? Dan zijn wij op zoek naar jou! Menso heeft ruimte voor een 
stagiair(e) voor de periode van circa 5 maanden, start september 
2019. 
 
 

Werkwijze 
De werkzoekende die een bijstandsuitkering aanvraagt, start bij Menso met een 
informatiebijeenkomst en een training. Deze training richt zich onder andere op de 
onderdelen Sollicitatie, Presentatie en Empowerment. Na afronding van deze training is het 
mogelijk een of meerdere andere trainingen te volgen. Deze trainingen kunnen apart en in 
samenhang met elkaar worden afgenomen. Hierbij is altijd sprake van maatwerk. Het doel 
van deze aanpak is het slagvaardig ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden richting 
de arbeidsmarkt.   
 
De werk- en scholingscoach is verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de 
werkzoekende. Deze houdt intensief contact met de werkzoekende, is regiehouder van de 
werkzoekende en bewaakt het proces. Om zo snel mogelijk kandidaten weer aan werk te 
helpen bij werkgevers in de regio beschikt Menso over een team van Werkgeversadviseurs. 
Zij hebben contacten met werkgevers in de regio en zijn verantwoordelijk voor het 
binnenhalen van vacatures. Ook hebben ze veel contact met Werk- en scholingscoaches. 
 
 
 

Werkzaamheden  
De werkzaamheden die je gaat uitvoeren vinden hoofdzakelijk plaats in de ruimte (Jobcafé) 
waar de werkzoekenden met een bijstandsuitkering samenkomen: 
- Zelfstandig geven en ondersteuning bieden aan de trainingen die gegeven worden; 
- Ondersteunen van de werkzoekenden in het maken van cv’s, sollicitatiebrieven en      
            een persoonlijk plan van aanpak; 
- Ondersteunen van werkzoekenden in sollicitatieprocedures; 
- Zelfstandig begeleiden van de deelnemers op een oplossingsgerichte en motiverende  
            wijze; 
- Zelfstandig beheren van de ruimte waar de werkzoekenden samenkomen; 
- Fungeren als vraagbaak voor de werkzoekenden; 
- Op proactieve wijze een bijdrage bieden aan de verdere ontwikkeling van trainingen; 
- Meedenken over de verdere invulling van de ruimtes waar werkzoekenden  
            samenkomen; 
- Verrichten van administratieve taken zoals het verzorgen van de presentielijsten.  om     
            tekst in te voeren.  
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Wij verwachten 
Wij zoeken een enthousiaste student die: 
- een resultaatgerichte houding heeft 
- houdt van een dynamische werkomgeving 
- doelgericht kan werken en een commerciële instelling heeft  
- een positieve en enthousiaste uitstraling heeft 
- een proactieve houding heeft 
- ontwikkelingsgericht is 
- overzicht kan bewaren 
- methodisch/ planmatig kan werken 
- zich goed kan inleven in andere mensen 
- kan stimuleren en motiveren 
- een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft, zowel mondeling als        
            schriftelijk. 

 
Bedrijf 
Als een van de eerste zelfstandige privaatrechtelijke organisatie van Nederland heeft Menso 
de verantwoordelijkheid om de Participatiewet uit te voeren. Wij stimuleren bedrijven om 
werkzoekenden in dienst te nemen, begeleider personen bij hun ontwikkeling naar werk of 
school en zorgen voor de handhaving van leerplicht. Hiervoor vervullen we verschillende 
rollen, wij stimuleren, realiseren, verbinden en ondersteunen.  
 
Menso wil mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende 
(werk)plek in de samenleving. Dit is waar wij ons elke dag voor inzetten. Bijdragen aan een 
onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Ons ultieme doel is dat iedereen werkt! 
Daarom is Menso er voor werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen en jongeren. 
 
De kernwaarden waar Menso voor staat is professioneel en betrouwbaar, gericht op 
samenwerking, met passie het beste uit mensen halen en de durf om te pionieren.  

 
Goed om te weten 
We bieden je een stage bij een dynamisch en veelzijdig bedrijf. Wanneer je bij ons 
werkzaam bent ben je echt onderdeel van ons team, we zullen je overal zoveel mogelijk bij 
betrekken. Je kunt je mensenkennis en gespreksvaardigheden op het gebied van coaching 
gedurende de vijf maanden dat je hier stageloopt perfectioneren. Tot slot bieden we je een 
persoonsgerichte begeleiding en een stagevergoeding van €300,- per maand. 
 
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Rian Winkelman, Werkcoach Jobcafé, te 
bereiken via r.winkelman@menso-emmen.nl of op telefoonnummer 06-11861883. 
Stuur jouw cv en motivatiebrief per e-mail vóór 20-06-2019 naar Liesbeth Wit, Teamleider 
Arbeidstoeleiding. Het e-mailadres is l.wit@menso-emmen.nl. 
 
Website: www.menso-emmen.nl 
 
  
 
 


