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Vacature Coach - Maassluis,
Vlaardingen & Schiedam
Vlaardingen

32 tot 40 uur per week

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
In samenwerking met Stroomopwaarts begeleiden we in de gemeenten
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis statushouders via vrijwilligerswerk bij
sportevenementen, festivals en verenigingen naar een baan, stage of opleiding.
Hiervoor zijn we op zoek naar een coach die samen met de deelnemers aan de
slag gaat bij de evenementen en vervolgens via het netwerk van de
evenementen de deelnemers naar een passende vervolgstap begeleidt. Als
coach vorm je dus niet alleen het aanspreekpunt voor de deelnemers, maar ook
voor het netwerk van evenementen, festivals, verenigingen en potentiële
werkgevers. Een veelzijdige functie met directe impact!
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We bieden
• Contract voor 32 tot 40 uur (freelance ook bespreekbaar).
• Marktconform salaris.
• Een jn kantoor in het centrum van Vlaardingen.
• 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 voor 24 oktober
2022 naar vacatures@refugeeteam.nl. Voor meer info over ons werk kijk op
www.refugeeteam.nl of volg ons op social! Voor vragen kun je ook contact
opnemen met Jerom Passier, P&O adviseur, via jerom@refugeeteam.nl of
06-19529585.
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Profiel
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in
Nederland.
• Ervaring in het werken met vluchtelingen en communicatief ijzersterk.
• Een sterke en betrouwbare persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel
voor de deelnemers die jij begeleidt.
• Een ondernemend type dat niet graag stilzit en van aanpakken weet.
• Ervaring met arbeidsbemiddeling en een sterk netwerk in de regio is een pré.
• Woonachtig in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.
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