
 

 

 

Wegens vervanging tijdens zwangerschapsverlof zijn wij voor het Leerwerkloket Flevoland op zoek 

naar een: 

 

Adviseur Leren & Werken  

Leerwerkloket: 
Het Leerwerkloket Flevoland is begin 2019 van start gegaan. Het Leerwerkloket is een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, SBB en de onderwijsinstellingen in Flevoland en 
heeft een onafhankelijke adviesfunctie en een verbindende rol op het vlak van leren en werken.  
We zoeken een enthousiaste, ervaren/gecertificeerde loopbaanadviseur die samen met de collega’s 
en de projectleider een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het succesvol functioneren van het 
Leerwerkloket.  
Het betreft een tijdelijke functie (32-38 uur per week), voor de periode augustus 2021 t/m januari 
2022. De concrete startdatum hangt af van de vakantieplanning/het inwerkprogramma. De nadruk 
van de uitvoering van de werkzaamheden tijdens deze periode ligt bij het onderdeel loopbaanadvies 
en de daarbij behorende administratie.  
 
De functie: 
Loopbaanadvies 

- Adviseren, ondersteunen, activeren en begeleiden van individuele klanten (werkende en 
werkzoekende) in studie- en loopbaanvragen; 

- Actief doorverwijzen van en naar studie- en arbeidsmogelijkheden, zodat acties kunnen 
worden opgevolgd;  

- Selecteren, verwerken, gebruiken van en verwijzen naar relevante informatie m.b.t. studie- 
en loopbaanmogelijkheden op individueel en groepsniveau;  

- Toepassen van gesprekstechnieken en methodieken om tot een gedegen advies te komen 
over studie- en loopbaanmogelijkheden. 

Relatiebeheer 
- Actief samenwerken met het netwerk van professionals, zoals; Jobcoaches, 

Accountmanagers WerkgeversServicepunten, UWV en Gemeente; 
- Uitwisselen van informatie met externe en interne instanties over ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen het vakgebied. 
Administratie 

- Verwerken van gegevens in CRM van het Leerwerkloket en het vastleggen van adviezen 
en/of werkplannen. 

Deskundigheidsbevordering of kennisdeling/ontwikkeling 
- Signaleren van trends en behoeften bij klanten; 
- Continue verbeteren van de dienstverlening en persoonlijke kennis door kennisdeling van de 

loopbaanadviseurs; 
- Kennis, beheersing en het kunnen toepassen van methoden, technieken en instrumenten 

van loopbaanbegeleiding en de arbeidsmarkt; 
- Uitgebreide kennis m.b.t. opleidings- en arbeidsmogelijkheden in de regio Flevoland en  

daarbij op de hoogte zijn van voorwaarden, toelatingseisen en subsidiemogelijkheden. Houdt 
deze up-to-date en weet waar bepaalde kennis te vinden is; 

- Investeert in professionalisering door kennis en inzichten in de arbeidsmarkt- en 
onderwijsontwikkelingen te vertalen naar de praktijk. 

 
 



 

 

Kennis en ervaring: 
Je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt een goede kennis van de arbeids- en scholingsmarkt in 
Flevoland. Je bent een echte netwerker en hebt een uitgebreid (zakelijk) netwerk. Je bent een 
ervaren, gecertificeerde loopbaanadviseur en hebt succesvol een HBO opleiding afgerond. Je bent 
iemand die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan teneinde gezamenlijk doelen te 
realiseren. Je bent klantgericht en hebt een praktische instelling. Je bent in staat om projectdoelen te 
vertalen naar concrete activiteiten. Je hebt ruime ervaring in het omgaan met klanten 
werkzoekenden en werknemers. Uiteraard beschik je over uitstekende adviesvaardigheden.   
 
Competenties: 

- Ondernemend 
- Analytisch vermogen 
- Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) 
- Flexibel 
- Resultaatgericht 
- Klantgericht 
- Stressbestendig 
- Inlevingsvermogen 
- Zelfsturend 

 
Wij bieden: 
Wij bieden jou een dynamische werkomgeving, waarin je solistisch te werk gaat in een enthousiast 
team waar je altijd op terug kunt vallen. Je wordt aangesteld voor de duur van het 
zwangerschapsverlof. Een detachering vanuit je huidige werkgever of vanuit een eigen onderneming 
is mogelijk. Het salaris (volgens schaal 7/8) en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO UWV.   
 
Informatie en sollicitatie 
Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je brief met motivatie en actueel CV, 
per e-mail naar els.stokman@leerwerkloket.nl .   
 
Nadere informatie  
Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Els Stokman, projectleider 
Leerwerkloket Flevoland, telefoonnummer 06-42471432. 
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