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Vacature - Projectmedewerker
Video Vrienden
Tilburg, Eindhoven of Venlo

24 tot 32 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 VIDEO VRIENDEN
Met ons programma Video Vrienden brengen we Nederlanders en
vluchtelingen digitaal en op een laagdrempelige manier met elkaar in
contact om elkaar te leren kennen en de Nederlandse taal te oefenen. De
Video Vrienden videobellen voor – in eerste instantie – een periode van vijf
weken wekelijks een half uur via WhatsApp aan de hand van door ons
gestuurde thema’s met bijbehorende vragen en een opdracht. Meer over
het programma lees je op onze website: www.refugeeteam.nl/videovrienden.
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We zijn op zoek naar een projectmedewerker die ons kan ondersteunen met
zowel het uitvoeren als het ontwikkelen van het programma. Denk daarbij
aan het maken van de matches, het versturen van de thema’s, het verwerken
van de evaluatieformulieren, maar ook aan het werven van nieuwe Video
Vrienden en het zoeken naar manieren om het programma zo ef ciënt
mogelijk in te richten. Het doel voor de komende twee jaar is om met Video
Vrienden meer mensen te bereiken en meer impact te creëren per match.
We zijn er namelijk van overtuigd dat we met het programma een bijdrage
kunnen leveren aan duurzaam sociaal contact tussen vluchtelingen in
Nederland en Nederlanders.

Video Vrienden Ferdi en Waleed op sollicitatiegesprek
bij een opticien in Hilversum

Profiel

•
•
•
•
•

Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in
Nederland.
Goede organisatorische skills, nauwkeurig en zelfstandig.
Communicatief ijzersterk, proactief en oplossingsgericht.
Digitaal en administratief vaardig.
Ervaring met gra sche programma’s, sociale media en Excel is een pré.

We bieden
• Contract voor 24 tot 32 uur (freelance ook bespreekbaar).
• Marktconform salaris.
• Een uitdagende functie met directe impact.
• Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende organisatie.
• Werktelefoon, -laptop en reiskostenvergoeding.
• Werkplek op één van onze locaties in Tilburg, Eindhoven of Venlo in

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!

combinatie met werken vanuit huis

2

fi

Vacature projectmedewerker Video VRienden Refugee Team

fi

￼

OVER DE FUNCTIE

