LOOPBAANADVISEUR
REGIO UTRECHT-AMSTERDAM (MINIMAAL 28 UUR PER WEEK)
Passus Advies breidt verder uit! Wil jij werken bij een
groeiende organisatie en vanuit je eigen regio mensen
zelfstandig op een betrokken manier begeleiden en
coachen bij het zetten van stappen in hun loopbaan?
Lees dan verder.
WIE ZIJN WIJ?
Passus Advies verzorgt maatwerk dienstverlening op het
gebied van outplacement, re-integratie en coaching maar
is daarnaast ook actief op het gebied van duurzaam
ontwikkelen en veranderen. Daarnaast heeft Passus Advies
het label Passus Professionals, waarmee we interim
ondersteuning bieden aan organisaties op het gebied van
verzuim en HR.

”PASSUS” IS HET LATIJNSE
WOORD VOOR “STAP”

WAT GA JE DOEN?
Als loopbaanadviseur ga je verschillende trajecten
uitvoeren, met de nadruk op re-integratie en
outplacement. Je begeleidt kandidaten in hun reintegratieproces in de terugkeer naar eigen werk of
de begeleiding naar ander passend werk (2e spoor).
Daarnaast verzorg je outplacement trajecten en
begeleid je loopbaanvraagstukken. Je bouwt naast
een vertrouwensrelatie met de kandidaat, ook aan
een goede relatie met de opdrachtgever.

JE TAKEN ZIJN ONDER MEER:
•

Met onze landelijke dienstverlening
ondersteunen wij organisaties en werknemers
bij het zetten van stappen. Of het nu een stap
naar een betere teamcommunicatie is, een
stap naar een nieuw HR beleid of een stap naar
een andere baan.
Het hoofdkantoor van Passus Advies staat in
Hedel. Onze adviseurs werken allemaal vanuit
hun eigen regio in het land. Sectoren waar
Passus Advies actief is zijn onder meer:
industrie, techniek, ICT, transport, zorg &
welzijn en onderwijs. Daarnaast heeft Passus
Advies ook veel MKB bedrijven als klant.

•
•
•
•

adviseren en begeleiden van werkgevers en
kandidaten op het gebied van de Wet
Verbetering Poortwachter;
het bemiddelen, motiveren, plaatsen en
coachen van kandidaten;
het onderhouden en uitbouwen van
klantrelaties;
het voeren van intake- en
voortgangsgesprekken met kandidaten;
het opstellen van trajectplannen en
rapportages.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Wij hebben bij Passus Advies een no-nonsense en nuchtere
bedrijfscultuur. We zijn open in onze communicatie,
informeel en praktisch. We werken met korte lijnen en
toegankelijke collega’s. Als loopbaanadviseur werk je bij
ons in een vrije rol in je eigen regio, waarbij je zelf je
afspraken inplant met zowel kandidaten als opdrachtgevers.
Je bezoekt kandidaten thuis of op een externe locatie
wanneer mogelijk en anders digitaal. Je collega’s zie je
regelmatig tijdens adviseursoverleg, intervisiegroepen,
kwartaalbijeenkomsten en tijdens personeelsuitjes.

DAARNAAST KRIJG JE VAN ONS:

•
•
•
•
•
•

een marktconform salaris
bonusregeling
29 vakantiedagen op fulltime basis
smartphone en laptop
een inwerkbuddy
de mogelijkheid om deel te nemen aan
projectgroepen en mee te groeien met
alle facetten van onze dienstverlening

WELKE ERVARING NEEM JE MEE?
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Ervaring met re-integratie is een pré, werkervaring
in recruitment, Human Resources of coaching is
een must. Je hebt een drive om mensen verder te
helpen. Belangrijk is dat je jouw netwerk inzet
tijdens je werk, om kandidaten zo goed te kunnen
bemiddelen. Daarom is het voor deze functie
noodzakelijk dat je in het werkgebied of in de
directe omgeving daarvan woonachtig bent. Je
dient ook in het bezit te zijn van een rijbewijs,
eigen vervoer en een grote reisbereidheid.

De vacature is in te vullen voor minimaal 28 uur per
week, als je liever meer werkt is dat ook
bespreekbaar.

IS DEZE FUNCTIE OP JOUW LIJF
GESCHREVEN?
Stuur jouw motivatie naar
laura@passusadvies.nl. Voor vragen over de
vacature kun je contact opnemen met
Laura de Reuver via T 06 - 39 01 16 67 of
E laura@passusadvies.nl

