MAS Zone3 is op zoek naar een interne:

‘Consulent / Jobcoach Doelgroepen’ (24-28 uur p/w)
Functieomschrijving
Als Consulent/Jobcoach Doelgroepen ben je verantwoordelijk voor de werving,
selectie en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je voert
intake- gesprekken met jongeren en volwassen die zijn aangemeld voor één van
de trajecten bij MAS Zone3. Je zorgt voor acquisitie bij (potentiele) opdrachtgevers
en signaleert de klantbehoefte en kansen in de markt en vertaalt het naar een
bewerkingsplan voor doelgroepen. Je zorgt voor het schrijven van aanbestedingen.
Je bent verantwoordelijk voor de subsidie aanvragen die behoren bij de doelgroep.
En bewaakt de kwaliteit voor behoud van het ‘Blik op Werk’ en ‘PSO’ keurmerk.
Daarnaast handel je alle administratieve taken af die hier uit voort vloeien.
Wij vragen
• Afgeronde opleiding minimaal op HBO niveau; Bij voorkeur een bij het
Noloc erkende opleiding als Jobcoach of bereid deze opleiding te behalen.
• Kennis van wet en regelgeving;
• Sterke communicatieve vaardigheden: duidelijk, daadkrachtig en pro-actief;
• Je bent oplossingsgericht en verbindend;
• Accuraat, deskundig en betrokken.
Wij bieden
Een veelzijdige baan met een eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een
dynamisch en ontwikkelingsgericht team. Wij bieden een baan aan van
24 - 28 uur per week. De uren zijn in overleg te verdelen over de werkweek. Het
salaris is afhankelijk van kennis en ervaring min. € 2.580,- max. € 4.057,- op basis van
een fulltime werkweek van 36 uur.

MAS Zone3 (over ons...)
MAS Zone3 biedt een breed pakket aan diensten voor het schoon, heel en veilig
maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht
op leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij facilitair
beheer, (mutatie) onderhoud, schilderwerk, schoonmaak en buurtbeheer, en leveren
wij Sociaal Wijkbeheerders en Huismeesters.
Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers. Onze mensen zetten zich
dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en
professionaliteit staan voorop. Daarnaast biedt MAS Zone3 kansen aan werknemers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij
dat als de maatschappelijke component van onze onderneming. Circa 30% van
de medewerkers van MAS Zone3 werkt binnen onze organisatie met intensieve
begeleiding van professionals aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.
Kernwaarden van de organisatie zijn ondernemerschap, samenwerken en kwaliteit,
waarbij de klant centraal staat.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Mirjam Eveleens op tel. 06 - 41 180 956.
Interesse?
Je kunt je motivatie en CV mailen naar solliciteren@zone3.nl.
MAS Dienstverleners BV is sinds 1997 een betrouwbare professionele facilitaire
dienstverlener met ruim 300 deskundige medewerkers. Wij richten ons onder andere
op kantoren, musea, scholen, kinderdagverblijven en hotels. Aansprekende klanten
zijn, naast vele scholen, Rijksmuseum, Adam Toren, Endemol Shine Nederland.
MAS Zone3 levert diensten op het gebied van wijkbeheer, huismeesters, fysieke
beveiliging middels het politie keurmerk veilig wonen, schoonmaak, beheer
en onderhoud. Wij zijn gespecialiseerd in het aanpakken van grootstedelijke
problematiek. MAS Zone3 biedt alle oplossingen voor een veilige en schone woonen werkomgeving.

