Scoop welzijn vindt dat mensen zelf sturing moeten geven aan hun eigen leven en wil
daar graag bij helpen door de weg te wijzen naar, door te verbinden met en te
ondersteunen waar nodig.
In Almelo is er een vacature voor de functie van:

Gemiddeld 12 uur per week voor de periode van 1 jaar.

‘Aan de Slag’ is een landelijke, succesvolle methode, ontwikkeld door Pharos, om
bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk.
Met het opschalingstraject ‘Aan de slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers in de opvang’
zetten we een vliegwiel in werking. Het geeft een impuls om bewoners in de opvang zo
snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente Almelo.
In ‘Aan de Slag’ werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en
medewerkers van het asielzoekerscentrum, maatschappelijke organisaties, medewerkers
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

De projectleider valt hiërarchisch onder de peoplemanager van het team waarbinnen de
functie is gepositioneerd.
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Oriënteert zich op de doelgroep, legt contacten en signaleert wensen ten aanzien van
vrijwilligerswerk en brengt deze in kaart;
Brengt vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bij elkaar door het realiseren van
minimaal 300 vrijwilligerskoppelingen in het eerste jaar. Een vrijwilligerskoppeling is
één keer deelname van 1 asielzoeker woonachtig op het AZC aan een vrijwilligersklus
buiten het AZC;
Betrekt asielzoekers bij het ontwikkelen en uitvoeren van ‘Aan de Slag’;
Sluit aan bij bestaande structuren, samenwerkingsverbanden, organisaties en
initiatieven in de gemeente Almelo;
Zorgt van meet af aan voor borging van de aanpak;
Mobiliseert krachten om het initiatief lokaal te dragen in de gemeente;
Werkt samen met maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven die zich voor
asielzoekers willen inzetten;
Betrekt het COA-team en de gemeente Almelo bij de uitvoering van dit project.

Een afgeronde relevante HBO-opleiding;
Een verbindende persoonlijkheid;
Proactief en ondernemend in het signaleren van kansen en mogelijkheden;
Goed kunnen samenwerken met in- en externe partijen;
Kunnen schakelen tussen strategisch en tactisch niveau;
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Enthousiast en het vermogen om organisaties te inspireren om mee te doen;
Pragmatische insteek en resultaatgericht;
Dienstverlenende instelling;
Een transparante en georganiseerde werkwijze;
Affiniteit met de doelgroep;
Affiniteit met vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening.

CAO Welzijn, honorering functie sociaal cultureel werker 3, schaal 8, maximaal € 3553,bruto bij een volledig dienstverband (36 uur per week.)

Voor informatie over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Thea den
Hartog, peoplemanager, tel. 06-53 11 41 72, e-mail t.denhartog@scoopwelzijn.nl

Stuur je sollicitatie, o.v.v. projectleider ‘Aan de slag’, motivatie en actueel CV uiterlijk
22 februari 2018 aan sollicitatie@scoopwelzijn.nl. De gesprekken vinden plaats op
woensdag 28 februari.

