Adviseur vitaliteit (0,6 fte)
Is vitaliteit je passie? Weet je alles van gezond eten, slim bewegen en goed slapen? Vind je het
leuk om anderen te helpen in hun streven naar gezond gedrag? Denk je graag mee over vitaliteit
en hoe dit kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie? Solliciteer dan als adviseur
vitaliteit bij Caparis!
Wie zijn wij?
Caparis is een van de grootste werkgevers in Fryslân. Wij bieden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kansen door hun talenten aan te spreken en werk te bieden met toegevoegde waarde.
Dit doen we samen met bedrijven, die werk aan ons uitbesteden. Onze missie: “Het verbeteren van
het leven van mensen door werk en opleiding”.
Bij Caparis werken zo’n 150 mensen in staf- en kaderfuncties en 2000 in de productie of
dienstverlening. Voor veel mensen op de werkvloer is gezond gedrag niet vanzelfsprekend. Zie jij het
als een uitdaging om hen verder te helpen? Zoek jij een baan waarin je echt het verschil kunt
maken? Als jij hier enthousiast van wordt gaan we graag met je in gesprek!
Wat ga je doen?
Je komt te werken in team Vitaliteit, onderdeel van de afdeling HRM. Hier ontwikkel je, samen met
collega’s, beleid, programma’s en instrumenten die de vitaliteit van medewerkers vergroten. Naast
een betere gezondheid voor de medewerker is het doel: duurzame inzetbaarheid, een versterkte
motivatie en een lager ziekteverzuim.
Je analyseert de vragen die er liggen, adviseert en voert interventies uit. Die vragen kunnen gaan
over de organisatie als geheel, afdelingen, teams of individuele medewerkers. Afwisselend vervul je
de rol van adviseur, expert, procesbegeleider, coach en trainer.
Een van de manieren waarop Caparis werkt aan een verbetering van de vitaliteit van de
medewerkers is het programma Het Nieuwe Gezonde Werken, dat speciaal voor Caparis is
ontwikkeld. Als adviseur vitaliteit word je projectleider van de pilot, die in mei van start is gegaan.
Als adviseur vitaliteit rekenen we ook op je bijdrage voor de afdeling HRM als geheel. De afdeling,
bestaande uit ca. 30 medewerkers, heeft een herinrichting achter de rug en ontwikkelt zich naar een
nieuwe, eigentijdse HRM-afdeling. De nieuwe inrichting moet handen en voeten krijgen en ook
zullen we met elkaar een visie op HRM ontwikkelen.
Je profiel
Je bent een deskundige en inspirerende vitaliteitsadviseur voor al je collega’s en een voorbeeld als
het gaat om persoonlijk leiderschap. Het geven en ontvangen van feedback gaat je gemakkelijk af en
je neemt en draagt graag verantwoordelijkheid. Je werkt goed samen met collega’s en zoekt steeds
de verbinding. Door jouw stijl van adviseren bouw je een goed contact op met je klanten, je collega’s
en met externe partijen. Samen zetten we stappen voorwaarts.
Je hebt een duidelijke visie op het versterken van vitaliteit. Je maakt scherpe analyses en aarzelt niet
lastige zaken te bespreken. Je adviezen zijn helder geformuleerd, onderbouwd met feiten en hebben

een duidelijke meerwaarde voor de klant. Je bent in staat mensen in beweging te krijgen en gewend
om te gaan met weerstand; Je weet dat je soms een lange adem moet hebben.
Verder schakel je soepel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je kent de
ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze met veel creativiteit in de organisatie in te bedden.
Wat vragen we?










Hbo-werk- en denkniveau
Een relevante opleiding (bijv. op het gebied van gezondheid, beweging of HRM)
Aantoonbare recente ervaring als adviseur op het gebied van vitaliteit en gezondheid met
bewezen resultaten
Ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten in een complexe omgeving
Uitstekende advies- en rapportagevaardigheden
Sterk reflectief vermogen
Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
Verbindend, zowel extern als intern
Initiatief, creativiteit en resultaatgerichtheid

Wat bieden we?
Bij Caparis vind je een collegiale, plezierige werkomgeving, waarin je samen met betrokken collega’s
werkt aan een goed resultaat voor onze medewerkers en klanten. Ook ontvang je een compleet en
aantrekkelijk pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, bestaande uit onder meer:
 Individueel keuzebudget dat je (bijvoorbeeld) kunt inzetten voor extra vrije dagen of salaris;
 Volop opleidingsmogelijkheden en ontwikkelkansen;
 Een contract in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 Een salaris overeenkomstig schaal 10 CAR/UWO.

Meer weten?
Ben je enthousiast over deze vacature en wil je graag aan de slag als adviseur vitaliteit bij Caparis?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wil je eerst meer informatie over de sollicitatieprocedure of de
functie? Neem dan contact op met Irma Nijnuis, managementassistent HRM, telefoon (058) 205
3668.

Solliciteren?








Stuur je sollicitatie vóór 7 juni 2019 naar sollicitatie@caparis.nl
Bij onderwerp vermeld je ‘vacature adviseur vitaliteit’.
De vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Interne kandidaten hebben voorrang.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 25.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Caparis let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen de kwaliteiten.
Bij indiensttreding vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

