Consultant Duurzame Inzetbaarheid (DI)
Onze droom is een uitzendbranche waar een duurzame uitzendkracht vanzelfsprekend is. Help jij ons mee deze
droom te realiseren?
De arbeidsmarkt van nu vraagt om continue wendbaarheid. Dat is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wij
geloven dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen. Als
enthousiaste Consultant Duurzame Inzetbaarheid van Doorzaam geef jij invulling aan deze visie.
Als Consultant DI ben je de initiator van het stimuleren (en realiseren) van de totale integrale aanpak duurzame
inzetbaarheid voor uitzendkrachten. Hiervoor ben je het aanspreekpunt voor uitzendorganisaties, uitzendkrachten en
opdrachtgevers. Je bent een bruggenbouwer en breed inzetbaar. Een groot deel van je tijd besteed je aan het
ontwikkelen, uitrollen en verbeteren van de dienstverlening op de deelgebieden van DI zodat deze passend zijn in de
integrale aanpak. Daarnaast werk je de ene keer samen met je collega’s aan een groot (intersectoraal) project, de
andere keer ben je bezig met relatie- accountmanagement. Net dat wat nodig is en waar de kansen liggen. Samen
met de manager DI beslis je wat dat gaat zijn.
Wat doet Doorzaam?
Doorzaam is een ondernemende en initiatiefrijke stichting in de uitzendbranche met een hands-on mentaliteit en
cultuur. Onze missie is het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Daarbij gaat het om
loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid, veilig werken en financiën. Dit willen we bereiken door de
uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen. Doorzaam is een stichting met een bestuur, waarin zowel
werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd.
Hier herken jij jezelf in:
Als Consultant DI ben je een echte verbinder, initiator, communicatief vaardig en weet je anderen op inspirerende
wijze te enthousiasmeren en tot actie te bewegen. Je bent in staat om op tactisch en operationeel niveau te opereren.
Daarnaast heb je ook:
- Hbo-/academisch werk- en denkniveau in een relevante richting
- Ervaring met duurzame inzetbaarheid
- Een achtergrond in de uitzendbranche of ruime werkervaring samen met de uitzendbranche
- Goed kunnen samenwerken en betrokkenen proactief op de hoogte houden
- Analytisch vermogen
- Praktische hands-on mentaliteit
- Doorzettingsvermogen
- Flexibele instelling
Dit bieden wij:
- Een salaris tussen de €3.182 en €4.605 op fulltime (40) basis, afhankelijk van ervaring en vakvolwassenheid
- 13e maand
- 25 vakantiedagen op fulltime (40) basis
- Jaarlijks een eigen DI-budget
- Reiskostenvergoeding en pensioenregeling
- Flexibiliteit om vanuit huis te werken
- Laptop en telefoon (vergoeding)
Deze vacature is voor 32-40 uur.
Waar vind je Doorzaam?
Het kantoor van Doorzaam is gevestigd in Lijnden, in de gemeente Haarlemmermeer. We zijn graag bij elkaar, maar
zijn ook gewend om deels vanuit huis te werken.
Solliciteer!
Lijkt dit je wat? Solliciteer dan nu! We horen graag wat jouw toegevoegde waarde kan zijn. Stuur deze motivatie en je
CV aan Femke Kooijman, manager Duurzame Inzetbaarheid, via kooijman@doorzaam.nl. Ook als je eerst nog wat
meer informatie wilt, kan je contact opnemen met Femke.

