
Vacature coördinator
Maatschappelijke begeleiding

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 Venlo helpen wij statushouders een plek te vinden in hun nieuwe 
gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is de maatschappelijke 
begeleiding die wij hen op individueel- en gezinsniveau bieden op ons 
kantoor in Venlo. Maatschappelijke begeleiding (MB) houdt in dat wij onze 
deelnemers gedurende een periode van acht tot vijftien maanden 
ondersteunen in hun persoonlijke administratie met als doel hen in die tijd 
in een zekere en stabiele situatie achter te laten, zo zelfredzaam als mogelijk 
is. Voor ons team in Venlo zoeken wij versterking voor de MB-trajecten van 
een ervaren nieuwe collega. Niet alleen ga je zelf als maatschappelijk 
begeleider aan de slag, ook ben jij het aanspreekpunt en de vraagbaak voor 
je collega-coaches. Je houdt daarbij het overzicht over ons netwerk, andere 
helpende organisaties en over de laatste veranderingen die naar 
verwachting impact gaan hebben op het leven en de financiën van onze 
deelnemers. Jij tilt zo het algehele niveau van onze dienstverlening naar een 
hoger niveau. Voor onze coaches geeft dat vertrouwen en rust, en voor onze 
deelnemers betekent goede maatschappelijke begeleiding controle over 
hun situatie, vertrouwen in hun eigen kunde en de mogelijkheid om te 
bouwen aan hun toekomst hier in Nederland. 

Venlo 32 tot 40 uur per week



Profiel
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in 

Nederland.
• Geduldig, georganiseerd, secuur en betrouwbaar.
• Ervaring met de maatschappelijke en administratieve begeleiding van 

kwetsbare doelgroepen.
• Goed in staat te identificeren wat de hulpvraag is en wat prioriteit heeft.
• Proactief en gemotiveerd om complexe bureaucratie de baas te zijn.
• Digitaal vaardig (Windows, Google Drive, Google Agenda & Gmail).
• Communicatief sterk in woord en geschrift; je pakt makkelijk de telefoon 

op en een sterke e-mail schrijven is voor jou geen probleem.
• Kennis van een taal die onze deelnemers spreken, zoals Arabisch, 

Tigrinya, Farsi of Turks, is handig maar zeker geen vereiste.
• Woonachtig in regio Venlo of bereid daarheen te reizen.

We bieden
• Contract voor 32 tot 40 uur. 
• Marktconform salaris (€3.000,- tot €3.500,- op basis van 40 uur)
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op maat volgens de cao sociaal werk.
• Werkplaats regio Venlo.
• 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.


