￼

VACATURE PLANNER TILBURG
Tilburg

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 Tilburg en omgeving helpen wij statushouders een plek te vinden in hun nieuwe
gemeente, door ze gedurende een half jaar te ondersteunen met hun inburgering.
Dit doen onze coaches door dagelijks op verschillende locaties workshops en
persoonlijke begeleiding te geven aan onze deelnemers. Daarbij werken we nauw
samen met allerlei partijen: gemeenten, taalscholen, maatschappelijke organisaties
en werkgevers. Naast onze workshops en persoonlijke begeleiding hebben de
statushouders, of deelnemers, ook zelf verplichtingen en verantwoordelijkheden
zoals het ouderschap, een nieuw huis, (vrijwilligers)werk en minstens drie keer per
week taalles.
Het afstemmen van deze activiteiten en het maken van een goede planning voor
ons programma is van groot belang voor onze coaches, zodat zij hun uitdagende
werk goed kunnen uitvoeren. Zeker het aankomend jaar zal dit een complexe
puzzel worden, omdat we nog meer mensen gaan begeleiden. We zijn daarom op
zoek naar een ijzersterke planner die alle nieuwe aanmeldingen verwerkt, de
roosters maakt voor de workshops en het overzicht houdt in een hechte
samenwerking met onze coaches. Als planner ben jij hun aanspreekpunt, zodat zij
hun expertise maximaal kunnen inzetten. Zo kunnen we als Refugee Team nog
meer mensen helpen een vliegende start te maken in de regio Hart van Brabant.
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TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Verwerken en bijhouden van de nieuwe aanmeldingen van deelnemers.
• Deelnemers indelen in groepen voor de workshops op basis van relevante
factoren zoals taalniveau.
• Afstemmen met o.a. gemeenten, taalscholen en maatschappelijke
•
•
•

organisaties over lopende trajecten van deelnemers voor het inplannen van
onze workshops.
Coaches inplannen voor kennismakingen, workshop-trajecten,
maatschappelijke begeleiding, in samenwerking met de locatiemanagers.
Workshops inplannen per groep, met een start- en einddatum, coach, locatie
en vaste tijden.
Wijzigingen, vragen en probleemsituaties samen met de coaches oplossen,
zodat zij onze programma’s doorlopend en consistent kunnen blijven
verzorgen.

PROFIEL
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in
Nederland.
• Sterk in plannen, organiseren en overzicht houden.
• Digitaal vaardig (Microsoft Excel, Google Drive & Google Agenda).
• Enthousiaste, open persoonlijkheid.
• Communicatief ijzersterk en een proactieve instelling.
• Pragmatisch, assertief en oplossingsgericht.
• Woonachtig in regio Tilburg of bereid daarheen te reizen.
WE BIEDEN
• Contract voor 32 tot 40 uur.
• Marktconform salaris.
• Werkplaats regio Tilburg, deels vanuit huis werken mogelijk.
• Een uitdagende functie met directe impact.
• Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende organisatie.
• Werktelefoon, -laptop en reiskostenvergoeding.
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Geïnteresseerd? Stuur je motivatie (max. 350 woorden)
en je cv vóór 17 november 2022 naar
vacatures@refugeeteam.nl.
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Voor meer info over ons werk kijk op
www.refugeeteam.nl of volg ons op social! Neem bij
vragen gerust contact op met

