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Wij zoeken een collega Arbeidsmarktcoach/ Recruiter voor Flevoland en regio 

Ben jij die regionale schakelfunctie tussen vraag en aanbod in de Techniek & Bouw? Werk jij graag vanuit huis 

en op verschillende locaties? Fungeer jij als een uitstekende gesprekspartner voor werkgevers, uitkerende 

instanties en als een betrokken begeleider voor werkzoekenden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

In deze mobiele en zelfstandige functie ben jij een regionale schakelfunctie tussen vraag en aanbod in de 

techniek. In de uitvoering van de werkzaamheden in de regio wordt samengewerkt met diverse technische 

sectoren zoals de Installatietechniek, bouw en de Metaal en maak je onderdeel uit van het Servicepunt 

Techniek¹- en Schakelteam techniek Flevoland². 

Je onderhoudt nauwe contacten met regionale werkgevers over openstaande vacatures. Vervolgens wordt in 

overleg met aanbodspartijen gezocht naar geschikte kandidaten (zowel werklozen als werk-naar-werk) voor de 

betreffende vacatures. Ook helpen wij bedrijven bij de invulling van moeilijker vervulbare vacatures. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van zowel werkgever als kandidaten gedurende het 

gehele traject, vanaf het voeren van een intakegesprek tot en met de definitieve plaatsing bij een werkgever.  

De functie vereist niet alleen uitgebreide kennis van de regionale arbeidsmarkt, maar ook een uitgebreid 

netwerk in de regio waaronder goede contacten met werkgevers, gemeenten en UWV.  

Werkzaamheden 

• Rechtstreekse bemiddeling van werkzoekenden naar werkgevers binnen de techniek en bouw, waarbij 

je te maken hebt met verschillende doelgroepen o.a.: ervaren vakkrachten van werk-naar-werk, zij-

instromers, voortijdig schoolverlaters, statushouders, uitkeringsgerechtigden, wajongers, etc. 

• Je houdt je bezig met de werving en selectie, het voeren van intakegesprekken met als uiteindelijke 

doel de juiste match te maken tussen deelnemer en werkgever. 

• Je hebt nauwe contacten met werkgevers binnen de branches; relatiebeheer, benaderen van nieuwe 

werkgevers, bezoeken van werkgevers, vacatures in beeld krijgen, evaluatiemomenten. 

• Je coördineert indien aan de orde scholingstrajecten van werkzoekenden, zowel groepsgericht als 

individueel en biedt passende begeleiding waar nodig. 

• Je registreert de voortgang van de deelnemer tijdens lopende trajecten, rapporteert over de 

voortgang en je verricht alle administratieve handelingen noodzakelijk voor de functie. 

• Je werkt grotendeels samen met- en namens het Servicepunt Techniek Flevoland en het Schakelteam 

techniek Flevoland.  

• Je werkt samen met onze samenwerkingspartner MT-Personeelspartner (uitzenden & detacheren).  

 

Vereiste ervaring 

• Ervaring in arbeidsbemiddeling en plaatst rechtstreeks of via uitzenden en detacheren bij werkgevers. 

• Ervaring met en kennis van scholing en opleidingen. 

• Ervaring in het ondersteunen en bemiddelen van (niet-)werkende werkzoekenden. 

• Ervaring in het begeleiden en coachen van werkzoekenden en het voeren van intakegesprekken. 

• Ervaring in het opbouwen en actief onderhouden van een netwerk. 
 

Kennis en vaardigheden 

• Relevante MBO+ / HBO opleiding of werkervaring op het gebied van personeel, organisatie, re-
integratie, recruitment en arbeidsmarkt eventueel aangevuld met vakgerichte opleidingen. 

• In bezit van rijbewijs B. 

• Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands. 

• In staat de organisatie in- en extern en op alle niveaus te vertegenwoordigen. 

• Je beschikt over goede gespreks- en adviesvaardigheden. 

• Hebt actuele kennis van MS Office. 

• Administratieve vaardigheden. 
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Persoonlijke kenmerken 

• Zelfstandig, gemotiveerd en oplossingsgericht. 

• In staat een eigen netwerk op te bouwen. 

• Stressbestendig. 

• Flexibel, teamspeler, sociaalvaardig. 

• Planmatig, organisator. 

• Communicatief vaardig in woord en geschrift. 

• Je bent pro-actief, gedreven en een betrokken netwerker.  

• Je hebt een passie voor mensen en bent resultaatgericht. 
 

Het betreft een functie in te vullen voor ca. 32-36 uur per week in de regio Flevoland. Metechnica volgt de CAO 

voor de Technische Installatiebranche en hanteert aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met een passend salaris.  

Zie jij jezelf terug in bovenstaand verhaal en krijg jij energie van een mobiele schakelfunctie waarbij jij vraag en 

aanbod bij elkaar brengt? Stuur dan je cv en motivatie uiterlijk voor 31 mei 2021 door naar 

info@metechnica.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ward Overeem via 06-

53608317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¹ Het servicepunt techniek (SPT) ondersteunt technische bedrijven in Flevoland bij hun zoektocht naar technisch talent en werkzoekenden bij 

het vinden van een baan in de techniek. 

 

² Het Schakelteam techniek Flevoland > Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te optimaliseren is er voor het 

bedrijfsleven in Flevoland een supportlijn ingericht waar werkgevers én werknemers met vragen terecht kunnen. Loopbaancoaches en 

arbeidsmarktcoaches begeleiden deelnemers bij het vinden van een passende baan binnen de technische sector. Ook bemiddelen deze 

coaches mbo-studenten in de techniek bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. 
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