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Vacature Company Counselor / Bedrijfsmaatschappelijk werker (32 uur)  
 

Wij zijn op zoek naar een bevlogen Company Counselor om ons team landelijk te 
versterken. 

De Company Counselor die wij zoeken heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het bieden 
van kortdurende psychosociale begeleiding van medewerkers, het coachen van leidinggevenden 

en het geven van professioneel advies aan management. De taken van de Company Counselor 

zijn erop gericht om de medewerker bij (dreigend) verzuim te ondersteunen en zijn/haar 
competenties te versterken.  

Over Beter  
Beter is een gecertificeerde en landelijk werkende arbodienst en een zelfstandige dochter van 

ABN AMRO. Onze hoofdlocatie is gevestigd in Amsterdam. Beter is een kleinschalige organisatie; 

wij werken met gecertificeerde professionals of leiden mensen daartoe op. Onze dienstverlening 
is gericht op resultaatgerichte verzuim- en re-integratiebegeleiding en preventief 

gezondheidsmanagement Beter biedt zakelijke, maar persoonlijke zorg. Onze klanten zitten met 
name in de financiële en zakelijke dienstverlening.  

Wij zijn een dynamische team met een grote en diverse klantenportefeuille. We hebben een 
sterk innovatieve focus op ons werk en bieden veel ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Werkzaamheden  
De Company Counselor van Beter biedt kortdurende psychosociale ondersteuning aan 

medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarnaast geeft de Company Counselor voorlichting en 
trainingen op het gebied werk-privé balans, transitie, ongewenste omgangsvormen, verzuim en 

agressie. De trainingen worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. 

Indien gevraagd, levert Beter aan onze opdrachtgevers ook vertrouwenspersonen. Naast de rol 
van Company Counselor dient onze nieuwe collega ervaring te hebben met de rol van 

vertrouwenspersoon.  
Tevens biedt de Company Counselor bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een overval of agressie 

op de werkvloer, professionele opvang aan de betrokkenen. Kennis en ervaring op het gebied 

van traumaopvang is noodzakelijk.  
 

Functie eisen  

 Afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en post-HBO 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk 
 Minimale werkervaring van 3 jaar 

 Opgeleid in coaching, traumaopvang, vertrouwenspersoon, het geven van trainingen 

 Geregistreerd bij Registerplein 
 Perfecte beheersing van de Engelse taal 

 Klant en resultaat gericht 
 In bezit van een auto 

 

Het salaris is marktconform met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Lijkt het je leuk om 

voor Beter te werken stuur dan je CV en motivatiebrief naar Marieke Peek op 
marieke.peek@beter.com tevens te bereiken op 088-90 90 200.  

We gaan graag met je in gesprek hoe we jouw talenten kunnen benutten! 

 


