
Vacature

In verband met uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze 
nieuwe collega voor de functie van

Trajectbegeleider/jobcoach zorg & dienstverlening 

De missie van Prins Heerlijk is: participatie en ontplooiing van jonge mensen met een functiebeperking. 
We zijn een sociale onderneming waarin veel vernieuwing en ontwikkeling plaatsvindt. Een enthousiast 
team van ca. 100 medewerkers werkt gedreven samen om de beste ondersteuning te bieden voor de 
jongeren die bij Prins Heerlijk in begeleiding zijn.

Binnen Prins Heerlijk leren en werken jongeren met ernstige leerproblemen en/of beperking onder andere 
in de horeca, detailhandel en zorg & dienstverlening: op mbo-niveau 1 en 2 met mogelijke doorstroom 
naar niveau 3. Leerlingen volgen een individueel leertraject volgens ons concept ‘speciaal MBO in 
bedrijf’. Dat wil zeggen: kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, met eigen passend 
onderwijsmateriaal en continuïteit van begeleiding.

Wij zoeken een collega die een bijdrage kan leveren aan de trajectbegeleiding die Prins Heerlijk biedt aan 
jongeren die leren en/of werken in de sector zorg en dienstverlening.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een trajectbegeleider zijn:

Het ontwikkelen en uitvoeren van zorgplannen
	 •	 Verzamelt	informatie	en	analyseert	de	wensen,	behoeften,	problemen	en	motivatie	van	jongeren	
  op het gebied van leren, werken en wonen als basis voor de uitwerking van een zorgplan;
	 •	 Ontwikkelt	in	samenwerking	met	team	intake	&	arrangementen	een	zorgplan	dat	gericht	is	
  op toeleiding naar en begeleiding op dagbesteding of werk en aansluit bij de leefomgeving en de 
  mogelijkheden van de jongeren en geeft hier uitvoering aan.

Jobcoaching
	 •	 Zorgt	voor	plaatsing,	begeleiding	en	jobcoaching	van	jongeren	naar	en	op	een	passende	
  praktijkplek en zoekt naar mogelijkheden om een passende plek te creëren;
	 •	 Informeert,	ondersteunt	en	adviseert	werkgevers	over	subsidies,	voorzieningen	en	vormen	van	
  begeleiding binnen werkomgeving;
	 •	 Begeleidt,	stimuleert	en	motiveert	de	jongeren	bij	de	uitvoering	van	het	zorgplan;
	 •	 Coacht	jongeren	en	betrokken	collega’s	op	de	werkvloer	en	bewaakt	hierin	de	voortgang.

Procesbewaking en regie
	 •	 Voert	regie,	organiseert	overleg/afstemming	met	andere	disciplines	binnen	Prins	Heerlijk	en	
  onderhoudt contacten met ouders/betrokkenen over de voortgang van het traject;
	 •	 Rapporteert	ontwikkelingen	en	bevindingen	in	de	daarvoor	vereiste	formats	vanuit	de
  opdrachtgever;
	 •	 Rapporteert	binnen	het	eigen	jongerenvolgsysteem	op	doelen	en	bewaakt	of	betrokken	collega’s	
  dit ook doen.
 



Wij bieden: 
	 •	 Een	prettige,	informele	werksfeer.	Je	wordt	opgenomen	in	team	zorg	en	dienstverlening,	
  in het team werken 20 collega’s. 
	 •	 Een	organisatiecultuur	waarbij	betrokkenheid,	doelgerichtheid,	samenwerking		
  verantwoordelijkheid krijgen en nemen centraal staat. 
	 •	 Een	tijdelijk	dienstverband	van	een	jaar	met	mogelijkheid	voor	verlenging.	
	 •	 O.a.	flexibele	werktijden,	thuiswerken	in	overleg	en	reiskostenvergoeding.
	 •	 Een	dienstverband	van	38	uur	per	week.	In	overleg	zijn	andere	uren	mogelijk.

Wij vragen:
	 •	 HBO	werk-	en	denkniveau.
	 •	 Ervaring	in	en/of	affiniteit	met	de	zorg	en	dienstverlening.
	 •	 Ervaring	en	deskundigheid	als	trajectbegeleider/jobcoach.
	 •	 Ervaring	in	het	omgaan	met	jongeren	met	leerproblemen.	
	 •	 Ervaring	in	het	opstellen	en	(doen)	uitvoeren	van	zorgplannen	en	het	rapporteren	hierover	aan	
  opdrachtgevers. 
	 •	 Uitstekende	communicatieve	-en	sociale	vaardigheden.
	 •	 Kennis	van	relevante	wet-	en	regelgeving.
	 •	 Flexibiliteit	ten	aanzien	van	werkzaamheden	en	werktijden.
	 •	 Rijbewijs	B.	

Interesse? 
Bij	Prins	Heerlijk	streven	we	naar	diversiteit	en	nodigen	we	kandidaten	uit	die	iets	extra’s	meebrengen	
om	te	solliciteren.	Wij	ontvangen	graag	uiterlijk	1	december	2021	je	CV	en	motivatiebrief	via	
www.prinsheerlijk.nl/vacatures of via personeel@prinsheerlijk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
week	49.	Voor	meer	informatie	kan	je	contact	opnemen	met	Dick	Sier,	teamleider	zorg	&	dienstverlening	
(06	21151395).


