Tilburg

24 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
Om ons werk goed te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar een of ce
medewerker die ondersteunende taken verricht. Je zorgt ervoor dat
medewerkers alles hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Denk
hierbij aan het aanvragen van abonnementen of het bestellen van
werktelefoons en -laptops, het toegang verlenen tot alle systemen, mappen en
agenda’s, en de aanmelding voor de loonadministratie. Ook ben je als of ce
medewerker verantwoordelijk voor de inrichting en bevoorrading van alle
locaties van Refugee Team (Tilburg, Eindhoven, Venlo en Vlaardingen). Dat
houdt bijvoorbeeld in dat je printpapier, laptops of nieuwe planten bestelt, maar
ook dat je het contact met de verhuurders en schoonmakers onderhoudt.
Verder ondersteun je het managementteam met administratieve
werkzaamheden, zoals het afhandelen van facturen, declaraties en betalingen.
En als laatste help je met het organiseren van activiteiten, uitjes en
evenementen. We zijn een groeiende organisatie, dus als je je naast deze
kerntaken ook op andere gebieden wil ontwikkelen, is dat zeker mogelijk!
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PROFIEL
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in
Nederland.
• Organisatorisch sterk, proactief en zelfstandig.
• Zorgvuldig, communicatief sterk en oplossingsgericht.
• Digitaal en administratief vaardig (o.a. Microsoft Excel, Google Drive &
Agenda)
• Woonachtig in Tilburg of omgeving is een pré.
WE BIEDEN
• Contract voor 24 uur (freelance ook bespreekbaar).
• Marktconform salaris.
• 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 17 november
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.
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