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Vacature - Coach Werk &
PArticipatie Refugee TEAm
Regio 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 begeleiden we deelnemers van ons
inburgeringsprogramma via vrijwilligerswerk bij sportevenementen, festivals
en verenigingen naar een baan, stage of opleiding. We zijn op zoek naar een
coach die groepsgewijs met de deelnemers aan de slag gaat bij de
evenementen en vervolgens samen met de deelnemer op zoek gaat naar een
passende vervolgstap. Dat kan variëren van een participatieplek waar de
deelnemer een sector en de Nederlandse werkcultuur leert kennen tot aan
een betaalde baan. Als coach ben je het aanspreekpunt voor zowel de
deelnemers als het netwerk van evenementen, festivals, verenigingen en
potentiële werkgevers. Een veelzijdige functie met directe impact! Belangrijk
om te noemen: je staat er niet alleen voor. De deelnemers hebben vanuit het
inburgeringsprogramma een coach die samen met jou kijkt naar de wensen
en mogelijkheden van de deelnemer. Ook helpen de coaches met het doen
van vrijwilligerswerk op evenementen en festivals, zodat je niet elk weekend
de hort op bent.
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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.
Een ondernemend type dat niet graag stilzit en van aanpakken weet.
Ervaring met arbeidsbemiddeling en een sterk netwerk in de regio is een
pré.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Als Coach Werk & Participatie begeleid je deelnemers naar
(vrijwilligers)werk.
• Je biedt overzicht van betaalde werkplekken,
vrijwilligersplekken, stageplekken en opleidingen in de regio.
• Je onderhoudt het netwerk van evenementen, verenigingen en
•
•

Woonachtig in Tilburg of omgeving.

We bieden
• Contract voor 32 tot 40 uur (freelance ook bespreekbaar).
• Marktconform salaris.
• Werkplaats regio Tilburg.
• Een uitdagende functie met directe impact.
• Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende organisatie.
• Werktelefoon, -laptop en reiskostenvergoeding.

werkgevers. Ook breid je het netwerk verder uit met nieuwe
werk- en participatieplekken.
Je coördineert de evenementen in omgeving Tilburg.
Je geeft workshops aan deelnemers over ‘aan het werk in
Nederland’.

EEN DAG ALS COACH WERK & PARTICIPATIE
Het is maandag. Als Coach Werk & Participatie start je de week om
09.00 uur samen met alle andere collega’s die werken in regio
Tilburg. Samen bespreken jullie hoe de week eruit gaat zien, welke
evenementen er op de planning staan en wat de successen waren
van afgelopen week. Om 10.00 uur stap je samen met een aantal
deelnemers op de ets richting het magazijn van PostNL. De

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie (max. 350 woorden) en je
cv vóór maandag 15 augustus 2022 naar
jerom@refugeeteam.nl. Voor meer info over ons werk kijk op
www.refugeeteam.nl of volg ons op social!

deelnemers die meegaan hebben interesse in een baan bij PostNL
en vandaag krijgen jullie een rondleiding. Om 13.00 uur ben je weer
terug op kantoor en eet je samen met een aantal collega’s een
boterham. Om 14.00 uur heb je een belafspraak met de coördinator
van de Nacht van de Vluchteling in Tilburg. Samen bespreken jullie
hoeveel vrijwilligers ze nodig hebben, welke taken de deelnemers
gaan uitvoeren en hoe laat de deelnemers waar aanwezig moeten
zijn. Je sluit de dag af met een kennismaking met een deelnemer
die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Jullie stellen samen een cv op
en kijken welke mogelijkheden er zijn binnen en buiten ons
netwerk.
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