
 

 

Vacature 

Enthousiaste hbo-er 
met lef  m/v 36 uur 
 

 

 
 

Wil jij met een vliegende start je carrière beginnen in het sociaal domein? Dat kan bij Senzer, het 

werkbedrijf van Helmond-De Peel. Senzer heeft oog voor talent en wil hun alle kansen bieden. 

Daarom hebben wij enkele vacatures voor specialist Uitkeringen alleen opengesteld voor net 

afgestudeerden. Je wordt de eerste jaren intensief opgeleid en begeleid zodat je snel een topper 

bent op je vakgebied. Leren, werken en doorgroeien in één. En dat bij Senzer, een werkbedrijf, dat 

sociaal ondernemerschap en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Deze kans wil je 

echt niet laten lopen.  

 

Wat ga je doen? 

 Beoordelen op en afhandelen van aanvragen 

levensonderhoud en bijzondere bijstand Participatiewet en 

I.O.A.W. wat betreft rechtmatigheid. 

 Het beheren van uitkeringen Participatiewet en I.O.A.W.  

 Opstellen van rapportages, adviezen en beschikkingen. 

 Aanspreekpunt en deskundige voor ketenpartners binnen 

het sociaal domein.  

 

Wat breng je daarvoor mee?  

 Afgeronde functiegerichte hbo-opleiding zoals MER, HRM, 

Recht of SJD. 

 Kennis en interesse in de  Participatiewet en het sociaal 

domein is een pré. 

 Een doortastende instelling. Want de werkzoekende help 

je door een goede dienstverlening te bieden op het gebied 

van inkomensondersteuning, maar nog meer door te kijken 

naar hoe de werkzoekende mee kan doen in onze 

samenleving. Jouw communicatiestijl en klantbenadering 

zijn daar cruciaal in. Empathisch, maar tegelijkertijd 

duidelijk en gericht op aanpakken. Je biedt maatwerk om 

de werkzoekende echt vooruit te helpen. De weg naar 

werk en inkomensondersteuning gaan bij Senzer hand in 

hand. Je werkt in lokale gebiedsteams nauw samen met de 

participatiecoaches werk en andere sociaal domein-

partners. Integraal en resultaatgericht. 

 

Wat bieden wij  jou?  

Een maatschappelijk verantwoorde baan in een dynamisch 

werkveld en met aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Senzer biedt opleidings- en 

doorgroeimogelijkheden. Je werkt binnen een enthousiast en 

betrokken team van collega’s. 

Salariëring is volgens cao Welzijn schaal 

9 met een startsalaris van EUR 2.652 

bruto per maand. Senzer kent 

aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals het 

Individueel Keuzebudget van ruim 18% 

en een keuze tot extra verlofopbouw. 
 

Interesse? 

Mail je reactie met uitgebreid cv vóór 

20 augustus 2017 naar 

vacature@senzer.nl o.v.v. kenmerk 

AI/SU. Ook eventuele vragen kun je 

naar dit emailadres mailen. 

Een assessment en digitale screening 

kunnen deel uitmaken van de 

selectieprocedure. 

 

Over Senzer 

Senzer is een centrale speler op de 

regionale arbeidsmarkt met als doel 

om deze verder te versterken. We 

geven zo uitvoering aan de 

Participatiewet voor zeven gemeentes 

in de arbeidsmarktregio Helmond-De 

Peel. Senzer legt verbinding tussen 

werkgever en werkzoekende, 

redenerend vanuit de P&O-vraag van 

de werkgever die we verbinden aan de 

(arbeids)kracht en het talent van de 

werkzoekende. 

 


