
Met passie en bevlogenheid is het de missie van Solvid Employability om 
mensen te begeleiden naar een nieuwe baan, werkervaringsplek, stage of 
andere uitdaging.  Solvid Employability is een UWV erkent re-integratie 

en job coach bedrijf, gespecialiseerd in het plaatsen en begeleiding van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het hoofdkantoor ligt in Tilburg. Het bedrijf is actief in de regio’s Noord- 
Brabant, Zuid—Holland, Gelderland en Noord-Limburg.  

Voor de regio Rotterdam-Rijnmond is Solvid Employability op zoek naar een:  

Job coach (ZZP-er) 

Je vormt de schakel tussen klant, UWV en (potentieel) werkgever. Je begeleidt de klant die 
ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van een betaalde werkplek.  
Werken in deze rol betekent het bieden van maatwerk voor de klant. Stimulatie van 
zelfredzaamheid vinden wij erg belangrijk, daar streven we altijd naar.  

Passie is ons sleutelwoord!  
Passie opwekken bij de klant door het aanspreken van hun intrinsieke motivatie! 
Passie bij onze coaches die het beste uit de klant willen halen! 
Passie voor het creëren van vacatures voor onze doelgroep! 
Passie bij het matchen van onze klanten bij passende vacatures! 

Wat zien wij  graag in jou terug; 

• Je (hebt) onderhoudt en bouwt (aan) een groot netwerk in de regio. 
• Eerder deed je ervaring op met mensen uit de doelgroep (Wajong, participatiewet, WIA).  
• Grote mate van zelfstandigheid en no-nonsens mentaliteit. 
• Sterk (commercieel) inlevingsvermogen en betrouwbaar. 
• Je bent geduldig maar gepassioneerd. 

Wat bieden wij jou? 

• Een interessante, uitdagende functie. 
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
• Een tof team van bevlogen collega’s. 
• Een passende beloning. 

In de eerste paar maanden ben je bereid op en neer te reizen naar Tilburg om ervoor te zorgen 
dat je een gedegen inwerktraject kunt doorlopen. Wij investeren met plezier tijd en energie in ons 
nieuwe teamlid.  
 
Denk jij ons team compleet te maken? 
Dan ontvangen we graag jouw motivatie met CV, inclusief foto.  Voor meer informatie kun je 
kijken op www.solvidwerkt.nl Je motivatie mag naar met mevr. Fatma Kar, fatma@solvidwerkt.nl 
en mevr. Stephanie Uzeel, stephanie@solvidwerkt.nl  
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