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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 
Als Werk- en scholingscoach houd je je bezig met de begeleiding en coaching van 
werkzoekenden. Jij kent de kandidaat het best, omdat jij vanuit goede gesprekken weet wat 
iemand nodig heeft om die passende opleiding of werkplek te vinden. Je stimuleert en geeft 
richting aan zijn of haar ontwikkelproces. Waar nodig lever je maatwerk om drempels te 
verlagen, vaardigheden te vergroten en problemen op te lossen. Kortom: jij, maar vooral jullie 
samen, boeken resultaten om trots op te zijn.  
 
Om dit goed te kunnen doen vragen we van jou: 

- Een proactieve houding gericht op samenwerking; 
- Resultaatgericht werken; 
- Een respectvolle en eenvoudige aanpak; 
- Het bieden van maatwerk aan werkzoekenden;  
- Affiniteit met statushouders 
- Een afgeronde HBO - opleiding. 

 

Ons werk 
Menso is een jonge, dynamische organisatie en volop in ontwikkeling. Wij geven op no-
nonsens wijze invulling aan onze taken. We streven naar een samenleving waarin iedereen 
werkt! Daar zetten onze mensen zich dagelijks voor in. Doe jij met ons 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 €4.208,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.  
 
De functie staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Spreekt Menso jou aan en 
vind jij dat deze baan bij je past? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 7 juli 2022 naar manager 
Liesbeth Wit via solliciteren@menso-emmen.nl.  
 
Heb je eerst nog vragen of wil je meer informatie? Bel dan met Rian Winkelman, Werk- en 
scholingscoach bij Menso, telefoonnummer: 06-11861883. 

Werk- en scholingscoach  

(Tijdelijk voor 32 - 36 uur p.w.)  
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