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Netwerkcoördinator Refugee Team 

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 
Als netwerkcoördinator onderhoud je het bestaande netwerk van evenementen, 
werkgevers en maatschappelijke partners in de regio en breid je dit verder uit. 
Dat kan variëren van het zoeken naar participatieplekken waar de deelnemers 
een sector en de Nederlandse werkcultuur leren kennen tot aan betaalde banen 
voor de deelnemers die daar al helemaal klaar voor zijn.  

Intern ben je het aanspreekpunt voor onze coaches voor alle zaken die over 
samenwerkingen met externe organisaties gaan. Daarnaast ben je het 
visitekaartje van Refugee Team richting ons netwerk van evenementen, 
verenigingen, potentiële werkgevers en maatschappelijke partners. Een 
veelzijdige functie voor iemand die houdt van netwerken, energie krijgt van het 
leggen van nieuwe contacten en altijd op zoek is naar nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Op deze manier draag je direct bij aan de integratie 
van vluchtelingen in Nederland. 

Tilburg 32 tot 40 uur per week
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Verantwoordelijkheden 
• Je houdt overzicht over kansen in ons netwerk als het gaat om plekken waar 

onze deelnemers aan de slag kunnen als vrijwilliger of via betaald werk. 

• Je onderhoudt het bestaande netwerk van evenementen, sociale organisaties 
en breidt dit verder uit. 

• Je legt contact met maatschappelijke partners die ons 
inburgeringsprogramma kunnen versterken, bijvoorbeeld door het verzorgen 
van een workshop of kennissessie. 

• Je coördineert de evenementen in de regio en zorgt voor een goede 
afstemming met de coaches, zodat deelnemers met de juiste begeleiding 
hier aan de slag kunnen. 

  

Profiel 
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in 

Nederland. 

• In staat om het verhaal van Refugee Team goed te kunnen vertellen. Je bent 
als netwerkcoördinator het uithangbord van de organisatie. 

• Goed in netwerken en in het houden van overzicht. Je legt makkelijk nieuw 
contact en krijgt energie van het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 

• Een ondernemend type dat niet graag stilzit en van aanpakken weet. 

• Ervaring met arbeidsbemiddeling en een sterk netwerk in de regio zijn een 
pré. 

WE BIEDEN 
• Contract voor 32 tot 40 uur 

• Salarisindicatie € 2.900 - € 3.300 

• Goede pensioenregeling 

• Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende organisatie 

• Werktelefoon, -laptop en reiskostenvergoeding 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie (max. 350 
woorden) en je cv vóór maandag 22 augustus 2022 
naar vacatures@refugeeteam.nl. Voor meer info over 
ons werk kijk op www.refugeeteam.nl of volg 

ons op social!

http://www.refugeeteam.nl
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