
 
 

  

 

Quality Coaching is een jobcoachorganisatie die al meer dan 15 jaar bestaat en actief is in de 
regio's Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. We helpen werkzoekenden naar een passende 
werkplek en begeleiden als er behoefte aan is op de werkvloer. We zijn gericht op het vinden van 
een duurzame werkplek die past bij de werkzoekende. Dit bereiken wij door de werkzoekende 
zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid binnen het traject te geven op punten waar dat nodig is, 
maar zo min mogelijk te belasten op onderdelen waar dat niet nodig is. Quality Coaching is een 
landelijk erkende jobcoachorganisatie en in het bezit van het keurmerk Blik op Werk. Daarnaast 
zijn we al jaren een betrouwbare partner van onder andere het UWV, gemeenten en werkgevers. 
Quality Coaching is onderdeel van de holding Pi-groep Zorg B.V. 
 
Wij zoeken wegens vervanging een collega voor de functie van 

 
Meewerkend leidinggevende  

 
Standplaats Drachten 

32 uur per week 
           

De functie 
Het leidinggeven aan de collega’s en het nemen van (mede)verantwoordelijkheid voor het 
management van de organisatie en bedrijfsvoering binnen Quality Coaching. Het ontwikkelen, 
implementeren en uitvoeren van het beleid om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. In deze 
functie ben je zowel leidinggevende van het team als uitvoerend Jobcoach. De verhouding hiervan 
zal ongeveer fiftyfifty zijn.  
 
Wat zijn jouw taken? 

 Leidinggeven aan het team van  onder andere Jobcoaches, +/- 10 FTE en voert het 
personeelsbeleid uit 

  Je voert zelf re-integratietrajecten en trajectbegeleiding uit 

 Het vertegenwoordigen van de organisatie naar externe relaties en instanties, waaronder 
gemeenten en het UWV 

 Het opstellen van een begroting en deze evalueren en bijstellen 

 Jij bent verantwoordelijk voor het verhogen van de omzet en vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen 
in de markt vroegtijdig te signaleren te signaleren en deze te managen tot nieuwe producten 
en/ of diensten. 

 Voert regelmatig caseloadgesprekken met de jobcoaches en kan daardoor alert inspelen op 
eventuele incidenten, vraagstukken en de resultaten van de jobcoaches. 

 
 
Wie ben jij? 
In deze functie wordt, naast deze bovengenoemde kwaliteiten, het volgende gevraagd; 

 Minimaal een hbo opleiding gericht op bedrijfskunde of commercie 

 Ervaring met trajectbegeleiding en re-integratie  

 Je hebt een stevige persoonlijkheid, je bent resultaatgericht, respectvol, een netwerker en 
hebt een commerciële instelling  

 Jij bent in staat de visie naar de praktijk te vertalen en je hebt passie voor je vak 

 Kennis van de actuele wet- en regelgeving (o.a. WIA, Wajong, WW, Participatiewet)  

 Ondernemerschap en resultaatgerichtheid staat bij jou hoog in het vaandel 
 
 
 
  

http://www.qualitycoaching.nl/over-quality-coaching/certificering


 
 

  

 
 
 
Wat kun je verwachten?  

 Een uitdagende baan in een ontwikkelingsgerichte organisatie met een unieke visie op 
jobcoaching.  

 In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd voor 32 uur per week met de intentie 
voor een langdurige samenwerking. 

 Een beloning passend bij jouw kennis en ervaring.  
 
 
Reageren: 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure en inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de 

afdeling HR bereikbaar op telefoonnummer 088-744 75 00. Solliciteren kan door een bondige 

motivatie met cv te sturen naar vacature@pi-groep.eu 
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