Refugee Team - Vacatures

Vacature Locatiemanager Venlo
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 Venlo worden wij vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor het hele inburgeringsproces
van inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen. We zijn daarom op zoek
naar een locatiemanager die een team van coaches en eventuele vrijwilligers aanstuurt.
Terwijl we nog in opstart zijn, ga jij aan de slag met het bouwen van een team. Je wordt
als locatiemanager zowel intern als extern het aanspreekpunt en bent verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken. Je draagt onze werkwijze, missie en visie uit. Je coacht
en begeleidt collega’s en bent in staat om bruggen te bouwen met lokale partners en
organisaties. Ook ben je medeverantwoordelijk voor het beheren van de budgetten.

Profiel
Overtuigd dat vluchtelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in Nederland.
Woonachtig in regio Venlo.
Enthousiast en betrokken, met leidinggevende ervaring.
Een sterke en betrouwbare persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel voor
zowel collega’s als deelnemers (de inburgeraars).
● Een flexibele instelling. Improviseren zit in je bloed.
● Administratief vaardig. Je kunt goed overzicht bewaren in een dynamische
werkomgeving.
● Communicatief ijzersterk en een proactieve instelling.
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Uitdagende functie in een snelgroeiende sociale onderneming.
Een breed takenpakket waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt.
Een zeer enthousiast, divers en gedreven team.
Flexibiliteit qua uren en werktijden (geen 9-5).
Een klus met inhoud én een directe bijdrage aan een mooiere wereld.
Een marktconform salaris.
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.

