
Wat je doet

Wij vragen

Wij bieden
??
!!

Servicekantoor ReaSupport
De Kleine Elst 21 Rosmalen
(Onderdeel van JMVH)

32 tot 36 uur p/wk

HBO diploma

Meer info of direct 
solliciteren?

Mail jouw motivatie en CV 
naar 
coen@reasupport.nl
t.n.v. Coen Jansen

Bel voor meer info naar
073 – 303 04 25

• Je bent dé spil tussen de cliënt, 
 de opdrachtgever en onze netwerkpartner;
• Je hebt de verantwoordelijkheid en regie over  
 alle lopende trajecten (dossiers). Zo bewaak  
 je de voortgang, controleer je verslagen en   
 zorg je ervoor dat deze op tijd verstuurd  
 worden. Ook zorg je er voor dat afspraken   
 worden nagekomen; 
 • Wanneer een traject niet naar verwachting   
 verloopt, overleg je met opdrachtgever en/of  
 uitvoerder en stuur je waar nodig bij;
• Je werkt met korte lijnen, daadkrachtig en   
 zorgvuldig;
• Met onze netwerkmanager vorm jij een klein  
 team. Samen sturen jullie onze partners aan;
• Waar kansen liggen om te verbeteren, grijp je  
 die met beide handen aan.

Vacature

Serviceteam 
medewerker

• Je bent een professional die makkelijk  
 en graag contact maakt en onderhoudt;
• Je bent communicatief sterk, in woord  
 én in schrift; 
• Je bent to the point; 
• Knopen doorhakken is voor jou geen  
 enkel probleem;
• Je bent flexibel en schiet niet snel in de  
 stress; 
• Jij staat stevig in je schoenen;
• Een hbo-diploma en aantoonbaar HBO  
 werk- en denkniveau; 
• Relevante werkervaring (case
 management of re-integratie dienst   
 verlening) en basis van medische 
 terminologie zijn een pré;
• Je werkt thuis en op kantoor, samen   
 met collega’s van onze zuster
 organisaties

• Een klein maar fijn team;
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Wat je op verjaardagen vertelt:
“Ik werk bij ReaSupport als service-
team  medewerker.  ReaSupport verzorgt 
arbeidsre-integratie trajecten voor zelfstandig
ondernemers die door fysieke klachten
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Vandaag
heb ik bijvoorbeeld een champignonkweker
met rugklachten verder geholpen. Ik hebhem
doorverwezennaaréénvanonzepartnersdicht
bijhemindebuurt.Omervoortezorgendat
allesoprolletjesloopt,hebikaansluitendonze
partner nog even gebeld om de casus toe te 
lichten.Indepauzehebikgezelligmetcollega’s
 gewandeld. Het is geweldig om samen met 
cliënt, opdrachtgeverenpartner te komen tot
eenduurzamere-integratie.Daarwordikecht
heelblijvan!”


