Vacature
Coördinator opvang Oekraïners
Dongen

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 Dongen helpen wij Oekraïense vluchtelingen bij het organiseren van hun
eerste behoeften en benodigdheden om goed te kunnen landen in de
gemeente. Denk hierbij aan het inschrijven in de gemeente, het openen van
een bankrekening, kinderen inschrijven bij een school, ondersteunen in het
vinden van werk en helpen bij het maken van afspraken bij zorgprofessionals. Daarnaast ondersteunen we de gemeente in de uitvoering,
met name door een netwerk op te zetten van hulpverlenende instanties.
Ons team is op locatie het eerste aanspreekpunt voor de behoeften en
vragen van de vluchtelingen in de opvanglocatie. Jouw rol is het managen
van de maatschappelijke begeleiding van de 3 grootste opvanglocaties in de
gemeente Dongen. Je draait de inloopspreekuren op de locaties en bent het
eerste aanspreekpunt voor samenwerkende partners. Daarbij hou je je ogen
en oren open voor nieuwe kansen en mogelijkheden in de wijk. Je denkt
mee over het opzetten van sociale activiteiten en gaat actief aan de slag met
het zoeken naar werkmogelijkheden voor de Oekraïners. Dit alles vindt
plaats in een crisiscontext, waar het wiel vaak nog moet worden
uitgevonden. Dat geeft veel ruimte voor autonomie en initiatief, en het
vraagt vaak om een creatieve aanpak en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Jij kan hier het overzicht creëren en met jouw
doortastendheid een enorm verschil maken voor deze kwetsbare doelgroep.

Een dag als Coördinator opvang Oekraïners
Je dag start met het overleg van het interne projectteam van de gemeente.
Je brengt de ervaringen en vraagstukken van het team in de praktijk op de
verschillende locaties en komt samen tot oplossingen en nieuwe kansen.
Daarna reis je door naar een van de opvanglocaties waar je een twee uur
durend inloopspreekuur draait. Je helpt de bewoners met directe vragen als
het maken van een afspraak bij de huisarts, het vinden van werk of het
aanvragen van leefgeld. Daarna ga je in gesprek met de lokale
voetbalvereniging om 3 kinderen uit de opvanglocatie aan te laten sluiten bij
het jeugdelftal. Je bent de hele dag bereikbaar voor ad hoc vragen vanuit de
opvang. Aan het einde van de dag bedenk je een plan voor de volgende dag,
maar raakt niet van slag wanneer deze dag totaal anders zal gaan lopen.
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•
•
•
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•
•
•
•

Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in
Nederland.
Ervaring in het werken met vluchtelingen is een pré.
Communicatief ijzersterk en goed in het houden van overzicht.
Handelt snel en doortastend.
Houdt het hoofd koel in complexe en soms stressvolle situaties.
Een goede netwerker.
Een ondernemend type dat niet graag stilzit en van aanpakken weet.
Ervaring in het aansturen van een team.
Ervaring met arbeidsbemiddeling en een sterk netwerk in de regio is een
pré.
Rijbewijs B

We bieden
•
•
•
•
•
•

Contract voor 32 tot 40 uur (freelance eventueel bespreekbaar).
Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden op maat.
Werken op verschillende locaties in Dongen.
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 8 december 2022 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, P&O
adviseur, via jerom@refugeeteam.nl of 06-19529585.

