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Stichting Werkvinden Alphen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, die
werkzoekenden uit Alphen aan den Rijn en omgeving begeleidt bij het vinden van een (nieuwe) baan,
een betere baan of om als ZZP’er aan de slag te gaan. Wij bieden individuele professionele hulp en
persoonlijke begeleiding bij het verwerken van het ontslag, bij het op orde krijgen van je situatie na
ontslag om zo samen te ontdekken welke nieuwe uitdaging het best bij je past. Daarbij ondersteunen
wij je bij het verder ontwikkelen, solliciteren en netwerken. Wij bieden hiervoor een uitgebreid scala
aan begeleidingstrajecten, informatiebijeenkomsten en workshops. Een speciale focus hierbij ligt bij
de werkzoekende jongere en 50-plusser.
WerkVindenAlphen werkt samen met specialisten en instanties op het gebied van de arbeidsmarkt.
Hiervoor onderhouden wij contacten met onder meer; Gemeente Alphen aan den Rijn, UWV, de
ondernemingsvereniging VOA, Tom in de Buurt, als ook het Ministerie van SzW. Onze kernwaarden
zijn mensgericht, integer en professioneel.
Wij zoeken een:

‘Buddy‘

die, als onbezoldigd vrijwilliger, gedurende enkele dagdelen per week zorgdraagt voor de begeleiding
van werkzoekenden. In deze rol ga je met een toegewezen werkzoekende aan de slag om zijn
sollicitatieprofiel vast te stellen en te verbeteren en zodoende voor hem/haar een betere
uitgangspositie op de arbeidsmarkt te creëren en hem/ haar optimaal te laten solliciteren.
Taken
●
●
●
●
●
●
●

Dagelijks aanspreekpunt, steun en toeverlaat voor de werkzoekende
Duidelijk zien te maken in welke arbeidssector/branche de kandidaat wil werken
Sterke en zwakke punten boven tafel zien te krijgen indien nodig d.m.v testen
Ontdekken op welke gebieden er zou kunnen worden bijgeschoold of omgeschoold
Samen met de werkzoekende vaststellen aan welke voorlichtingsbijeenkomsten of
workshops wordt deelgenenomen
Deelnemer aan evaluatie bijeenkomsten
Werkzoekende assisteren in het benaderen van werkgevers

Kennis en kunde
● Kennis en affiniteit met de arbeidsmarkt, bij voorkeur in de regio
● Kennis van en ervaring met begeleiden van mensen, bij voorkeur in de arbeidsmarkt
● Kennis van en ervaring met het werken met mensen die het moeilijk hebben
Competenties en vaardigheden
● Uitstekend ontwikkeld empathisch vermogen
● Kan zich goed in anderen inleven
● Sociaalvaardig en legt makkelijk contacten
● Analytisch luisteren en goed kunnen praten en uitleggen
● Enthousiast en inspirerend
● Samenwerken en weet dingen gedaan te krijgen

Wij bieden
● Een wezenlijke bijdrage aan de arbeidsmarkt in Alphen aan de Rijn
● Het leveren van een maatschappelijk bijdrage
● Uitgebreid netwerk en prima contacten die er toe doen

