
Vacature: Coach Eindhoven

Over Refugee Team
Wij ondersteunen vluchtelingen bij hun integratie en zorgen ervoor dat zij 
zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in 
Nederland. Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een 
goede passende baan. Via actieve workshops en vrijwilligerswerk bieden we 
vluchtelingen een plek waar zij vanaf dag één kunnen meedoen, de taal 
kunnen oefenen en een netwerk kunnen opbouwen.

Over de functie
We zijn bij Refugee Team op zoek naar een nieuwe coach die ons 
ondersteunt met ons inburgeringsprogramma in Eindhoven. Dat betekent 
dat jij mensen klaarstoomt voor hun eerste stap op de arbeidsmarkt. Dat 
kan variëren van een participatieplek waar de deelnemer een sector en de 
Nederlandse werkcultuur leert kennen als vrijwilliger, tot aan een betaalde 
baan. Je enthousiasmeert en begeleidt deelnemers met individuele 
coaching en door het geven van workshops op groepsniveau. Tegelijkertijd 
zorg je voor een goede afstemming van zowel het netwerk van 
evenementen, stichtingen en potentiële werkgevers, als de deelnemers zelf. 
Ook doe je samen met deelnemers vrijwilligerswerk op evenementen.

Een dag als coach
Het is vrijdag 09.00 uur en daarmee de start van jouw dag. Gisteren stond je 
nog op een evenement met deelnemers vrijwilligerswerk te doen, maar 
vandaag ben je weer op kantoor aanwezig. Je zet alvast koffie en thee klaar, 
want over een half uur stromen de deelnemers van jouw groep binnen voor 
een workshop over het thema werk. Samen bespreken jullie de 
arbeidsmarkt; wat weet jouw groep al van werken in Nederland? 

Eindhoven 32 tot 40 uur per week



In eerdere workshops hebben jullie de kwaliteiten en ervaringen van de 
groep in kaart gebracht en daarmee een helder cv gemaakt. Nu is het tijd 
voor de volgende stap: samen op zoek naar vacatures. Na een korte 
lunchpauze ga je weer op pad, want je hebt een afspraak om 14.00 uur. Je 
kent nog een restaurant in Eindhoven waar ze hulp nodig hebben: hoe leuk 
zou het zijn als een deelnemer daar aan de slag kan? Zodra je terug bent 
maak je even een praatje met een andere coach die vroeg hoe het ging. Je 
sluit de dag af met het voorbereiden van de workshops van volgende week
en misschien een hapje of een klein borreltje samen met collega's op een 
zonnig terras.

Profiel
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in 

Nederland.
• Enthousiaste persoonlijkheid die het leuk vindt om voor een groep te 

staan (met een beetje geduld).
• Ervaring in het werken met vluchtelingen is een pré.
• Ervaring als participatiecoach, jobcoach, recruiter, etc. is een grote pré.
• Een flexibele instelling. Je kan zowel alleen als in een team uitstekend uit 

de voeten.
• Je hebt een netwerk in de regio of je kijkt ernaar uit dat snel op te 

bouwen.
• Communicatief ijzersterk en een proactieve instelling.

We bieden
• Contract voor 32 tot 40 uur. 
• Marktconform salaris (€2.600,- tot €3.200,– op basis van 40 uur).
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op maat volgens de cao sociaal werk.
• Werkplaats regio Eindhoven.
• Een uitdagende functie met directe impact.
• Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende organisatie.
• Werktelefoon, -laptop en reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie (max. 350 woorden) en je cv vóór donderdag 26 januari 
2023 naar vacatures@refugeeteam.nl.

Voor meer info over ons werk kijk op 
www.refugeeteam.nl of volg ons op social! Neem bij 
vragen gerust contact op met Jerom Passier, adviseur 
P&O, via jerom@refugeeteam.nl of 06-19529585.


