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Iedereen werkt 
Dat is ons ultieme doel! Wij geloven 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 werkgeversadviseur van Menso ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en 

uitbouwen van relaties met potentiële en huidige opdrachtgevers. Werkgevers in de regio adviseer je 

gericht op het gebied van arbeidsbemiddeling.  

 

Voor onze werkzoekenden werf je passende vacatures en breng je de juiste match tot stand. Ook ga 

je gericht op zoek naar een passende werkplek voor de werkzoekenden in ons bestand.  

Omdat wij ook de inburgeringswet uitvoeren vragen wij in deze functie specifiek een collega met 

passie en affiniteit voor werkzoekenden met een migratieachtergrond.  

 

Om dit goed te kunnen doen vragen we van jou: 

• een afgeronde HBO–opleiding; 

• een proactieve en resultaatgerichte houding; 

• ervaring met of interesse in het geven van trainingen aan anderstaligen; 

• ervaring met acquisitie en arbeidsbemiddeling, werkgevers interesseren voor mensen uit 

andere culturen; 

• een SEU diploma (geen vereiste, wel een pré). 

 

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 bij ons werkt bieden we je een fijne werkomgeving met moderne ruimtes, leuke collega’s en vele 

trainings- en ontwikkelmogelijkheden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, 

maximaal € 4.671,-- bruto per maand (salaristabel per 1 april 2022) bij een 36-urige werkweek.  

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 1 april 2023 naar solliciteren@menso-emmen.nl ter attentie van 

Wim Kollen. Wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Marco van der Meulen, 

werkgeversadviseur. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-21671058. 

Werkgeversadviseur 32-36 uur per week  

(vooralsnog tijdelijk voor één jaar) 
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