Ondernemende projectcoördinator AFriend4AFriend Haarlemmermeer
Functieomvang: Tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.
Met ingang van mei 2019 is de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijke Activeringswerk in
Noord-Holland (OSMA) samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste,
initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project
AFriend4AFriend in de gemeente Haarlemmermeer. AFriend4AFriend is één van de 70 proeftuinen
voor de Maatschappelijke Diensttijd.
Wat ga je doen?
Je bent als projectcoördinator verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het project
AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.
Jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar, jonge statushouders samen met een maatje, gaan samen als
vrijwilliger aan de slag en leren daarbij van elkaar, vergroten hun sociaal netwerk en leveren een
bijdrage aan de samenleving. Jouw taak is met name jongeren te bereiken en enthousiast te maken
om samen als vrijwilliger aan de slag te gaan en de koppels te matchen en te zorgen voor een goede
begeleiding. Belangrijk is om steeds aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de jongeren.
Wat vragen we van je?
* Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en/of werkervaring.
* Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroepen vluchtelingen/migranten en jongeren.
* Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met het werven en begeleiden van vrijwilligers.
* Je hebt respect voor verschillende levensovertuigingen.
* Je bent goed in organiseren en je bent een netwerker en verbinder.
* Je hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden.
* Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
* Je bent bereid om buiten kantooruren en in het weekend te werken.
* Je werkt mee aan het verzamelen en vastleggen van gegevens om de voortgang en resultaten van
het project te monitoren.
Wat bieden wij?
Een zelfstandige en uitdagende functie met veel vrijheid om met eigen ideeën te komen.
Wat betreft het dienstverband kiezen we -in overleg- voor een dienstverband conform CAO Welzijnen Maatschappelijke Dienstverlening schaal 8/9 of een Freelance/ZZP-dienstverband. Er geldt in
beide gevallen een proeftijd van twee maanden.
OSMA en de lokale partners gemeente Haarlemmermeer
OSMA vraagt aandacht voor samenlevingsproblemen. Wij zetten projecten op en brengen groepen
vrijwilligers in contact met mensen voor wie zij zich gaan inzetten. OSMA vindt haar inspiratie en is
geworteld in de geschiedenis van christenen die zich inzetten voor mensen in nood, vanuit de visie
dat ieder mens de moeite waard is. OSMA werkt in de gemeente Haarlemmermeer samen met lokale
professionele- en vrijwilligersorganisaties.
Heb je interesse in deze vacature?
Je sollicitatie kun je uiterlijk tot en met donderdag 25 april 2019 mailen naar info@ktb-advies.nl
o.v.v. Projectcoördinator Haarlemmermeer. De eerste ronde van gesprekken vindt plaats op
donderdag 9 mei 2019. De tweede ronde gesprekken op dinsdag 14 mei 2019. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Kor Berghuis, algemeen projectleider AFriend4AFriend, via 0655884486. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

