RMC Trajectbegeleider
<32 tot 36 uur per week>

Iedereen werkt
Dat is ons ultieme doel! Bij Menso geloven we dat werk mensen gelukkiger maakt. Vooral als je
dát werk doet dat past bij je talenten, je gewaardeerd wordt en omringd bent door leuke collega's.
Vanuit deze overtuiging zetten wij ons dagelijks in voor jongeren, werkzoekenden en werkgevers
om hen te helpen en te ondersteunen bij het vinden van een passende (werk)plek.
Denk jij praktisch en werk je graag samen met collega’s vanuit verschillende disciplines en
achtergronden? Dan past Menso bij jou!

Jouw werk
Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich optimaal ontwikkelen waardoor zij in de toekomst
meer kans hebben op een baan. Als RMC-trajectbegeleiders heb jij hierin een belangrijke rol, zowel
preventief als curatief. Dit betekent dat je dreigende uitval probeert te voorkomen en voortijdig
schoolverlaters begeleidt bij een terugkeer naar onderwijs. Je geeft de jongere inzicht in hun
talenten en helpt hen bij het maken van een keuze die leidt naar een passende opleiding of
werktraject. Je stimuleert en coacht jongeren en maakt samen een plan maken over hoe de stap
naar school of een (leer-)werkplek gerealiseerd kan worden.
Hiervoor vragen wij van jou:
• een afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur Social Work of SJD);
• dat je daadkrachtig en resultaatgericht bent, en dit op een enthousiaste en motiverende
manier kunt overbrengen;
• dat je ervaring hebt in het krachtenveld van onderwijs, gemeenten en andere
ketenpartners;

Ons werk
Menso is een jonge, dynamische organisatie, volop in ontwikkeling. Wij geven op no-nonsens
wijze invulling aan onze taak. We streven naar een samenleving waarin iedereen werkt! Daar
zetten onze mensen zich dagelijks hard voor in. Doe jij mee?
Als je werkt bij Menso bieden we je een fijne werkomgeving met moderne ruimtes, leuke
collega’s, vele trainings- en ontwikkelmogelijkheden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van
opleiding en ervaring, maximaal € 4.048,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het gaat
om een aanstelling voor 1 jaar met kans op verlenging.
Herken je je in het gevraagde profiel, ben je enthousiast en klaar om ons team te versterken?
Dan zien wij jouw reactie met veel belangstelling tegemoet. Stuur je sollicitatie inclusief CV voor
13 augustus 2021 naar info@menso-emmen.nl ter attentie van Wim Kollen, Manager Menso NV.
Heb je vragen of wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Henk Kuipers,
Manager Menso NV, telefoonnummer: 06-159 680 59.
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