
Refugee Team - Vacatures 

   

Vacature: Coördinator Maatschappelijke Begeleiding ABG-Gemeenten 

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 de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) zijn wij vanaf 
januari 2022 op zoek naar een coördinator die namens Refugee Team de 
maatschappelijke begeleiding van statushouders overziet. De coördinator wordt de 
schakel tussen de coaches van Refugee Team, bestaande en toekomstige vrijwilligers, en 
de statushouders woonachtig in de ABG-gemeenten. De huidige groep statushouders 
dient in kaart te worden gebracht. Voor nieuwe inwonende statushouders bieden we 
zowel praktische hulp rondom huisvesting als maatschappelijke begeleiding. Als 
coördinator is het noodzakelijk om als spin in het web alle betrokkenen te verbinden en 
kennis te delen. Waar nodig gebruik je je eigen ervaring en doorzettingsvermogen om 
statushouders direct bij te staan. 
 

Profiel 
• Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in Nederland. 
• Sterk organiserend vermogen. Je schept orde in de chaos en weet alle neuzen 

dezelfde kant op te krijgen. 
• Ervaring met de maatschappelijke begeleiding van kwetsbare groepen, zoals 

vluchtelingen. 
• Woonachtig in regio Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen of aangrenzend. 
• Een sterke en betrouwbare persoonlijkheid, gecombineerd met sociale voelsprieten 

en overtuigingskracht. 
• Communicatief ijzersterk en een proactieve instelling (geen 9-tot-5-mentaliteit). 

 

We bieden 
• Contract voor 32 tot 40 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 maandag 24 januari 
naar jerom@refugeeteam.nl. Voor meer info over ons werk kijk op www.refugeeteam.nl.  


