Gezocht stagiair(e)in het sociale domein !!!!!
De Compact Groep is per heden op zoek naar een stagiair(e) HRM (of gerelateerde
opleiding) om onze bemiddelingsafdeling te ondersteunen. Hierbij hebben we
mogelijkheden voor studenten uit elk studiejaar (1e t/m 4e). Jij als stagiair(e) zal je
vooral richten op jobhunting en coaching, maar je zal ook ondersteuning geven bij de
overige taken van een re-integratiedeskundige.
Wie zijn wij?
De Compact Groep is een dienstverlenend landelijk werkend bedrijf dat volledig is gericht
op de terugkeer naar werk. Dit komt naar voren in alle facetten, namelijk:
● Arbodienstverlening
● Arbeidsbemiddeling/ Re-integratie
● Outplacement
De Compact Groep bestaat uit verschillende werkmaatschappijen:
-          Compact Verzuim, dit is een arbodienst welke zich focust op het oplossen van
        verzuimvraagstukken
-          Compact Werkt, dit is een bemiddelingsbedrijf welke mensen re-integreert naar
        passend werk conform de Wet verbetering Poortwachter.
-          Compact Protect adviseert op verzuim en WIA gebied.
Het bedrijf bestaat uit elf medewerkers, waarvan drie re-integratiedeskundigen (RD).
Jij zult werkzaam zijn binnen Compact Werkt. Wij werken voor verzekeraars,
arbodiensten en werkgevers.
Jouw taken
Je zult vooral taken gaan uitvoeren in de vorm van jobhunting en coaching.
De jobhunter (JH) maakt bij aanvang van het traject kennis met de bemiddelbare cliënt.
De JH geeft invulling aan de volgende taken:
·       Benaderen van bedrijven en presenteren van de Compact Groep
·       Zoekt vacatures en mailt de gevonden vacatures naar de cliënt
·       Vacatures en / of werkervaringsplaatsen doorzetten naar cliënten
·       Registeren van contactmomenten/vacatures in het cliëntvolgsysteem
·       Toevoegen van sollicitatieactiviteiten aan dossier
·       Verzorgen en geven van sollicitatietrainingen. Daarnaast zul je ondersteuning bieden
aan de werkzaamheden van de re-integratiedeskundige
Een uitdagende stage
Een reactie van de huidige stagiair. Je krijgt bij Compact de ruimte om veel verschillende
taken uit te voeren. Ik weet zeker dat er weinig plekken zijn waar je meer kunt leren.
Bovendien werk je in een erg prettig team. Vindt je het leuk om zelf oplossingen te
verzinnen en vind je bemiddeling een interessant onderwerp dan is deze stageplaats voor
jou geschikt!
Wat bieden wij je ?
-          Je ontvangt een stagevergoeding
-          Evt. mogelijkheid op een arbeidscontract tijdens / na je studie.
-          Wil jij een kijkje nemen binnen de wereld van de sociale wetgeving?
        Stuur dan een motivatie en CV naar: info@compact-groep.nl of
        bel ons op 085 2738109 en vraag naar Jorrit, Marcel of Marieke.
Compact Werkt
Castorweg 19
8938 BE Leeuwarden
T: 085-273 81 09
I: www.compact-groep.nl

