Vacature Projectmedewerker (m/v) voor 16 uur per week
Stichting Solid Road helpt (ex-)asielzoekers en vluchtelingen door middel van vaktrainingen,
businesstrainingen en coaching om hun talenten te ontwikkelen en een nieuwe toekomst op te
bouwen.
Om dit doel te bereiken voert Solid Road op dit moment drie verschillende projecten uit:
1) Vianova: helpt uitgeprocedeerde asielzoekers bij terugkeer naar hun land van herkomst door
middel van vaktrainingen en coaching en begeleiding in het land van herkomst.
2) The Green Way: richt zich specifiek op Armeense gezinnen op gezinslocaties in Nederland en
helpt hen een nieuw bestaan in Armenië op te bouwen. (dit is een EU-project)
3) Solid Talents: richt zich op statushouders in Nijmegen en omgeving en helpt hen hun talenten te
ontdekken en werk te vinden wat bij hen past.
Als projectmedewerker werk jij zowel voor het project Vianova alsook voor het project The Green
Way.
Wij zoeken een projectmedewerker met passie voor vluchtelingen en asielzoekers en passie voor
talentontwikkeling. Tijdens de intakegesprekken ga jij op zoek naar de talenten van ex-asielzoekers
en ondersteun je hen om goed voorbereid terug te gaan naar het land van herkomst om daar een
nieuwe toekomst op te bouwen. De projectmedewerker levert een essentiële bijdrage aan het
behalen van de projectdoelstellingen. De projectmedewerker werkt nauw samen met de
projectleider.
Functie-eisen
• HBO werk- en denk niveau
•

Relevante ervaring in het werken met vluchtelingen en asielzoekers is een vereiste

•

Ervaring in talentontwikkeling of loopbaancoaching is een pré

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

•

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling alsook schriftelijk

•

Zorgvuldig kunnen werken

•

Zelfstandig kunnen werken

•

Goed kunnen organiseren en coördineren

•

Kunnen netwerken

•

Achter de visie van Solid Road kunnen staan

Verantwoordelijkheden:
• Houden van intakegesprekken
•

Geven van voorlichtingen aan ex-asielzoekers en ketenpartners

•

Begeleiding van deelnemers in Nederland tijdens het terugkeertraject

•

Organiseren en coördineren van vaktrainingen voor deelnemers in Nederland

•

Contacten onderhouden met partnerorganisaties in landen van herkomst na terugkeer van
de deelnemer

•

Zorg dragen voor de projectadministratie en verantwoording binnen de eigen caseload

Wat wij bieden:
•

Wij bieden je een veelzijdige functie in een dynamische en gedreven organisatie, waarin je
een essentiële bijdrage levert aan duurzame terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

•

Wij bieden je een parttime functie voor 16 uur per week.

•

Afhankelijk van je ervaring ligt het brutosalaris per maand voor 40 uur tussen € 2500,- en
€ 3040,- op basis van een 40-urige werkweek.

•

Je werkt op het kantoor in Nijmegen, daarnaast vinden veel externe afspraken op
asielzoekerscentra plaats.

•

De functie is voor bepaalde tijd.

•

Start functie april 2018.

Informatie:
Meer informatie over Solid Road is te vinden op de website www.solidroad.nl
Voor meer informatie over de vacature en de verschillende projecten die wij uitvoeren kun je
tijdens kantooruren contact opnemen met Yvonne Bussche, directeur, tel. 06-27480885 of per email yvonnebussche@solidroad.nl
Solliciteren?:
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk maandag 5 maart 2018 je sollicitatiebrief met CV naar Yvonne
Bussche yvonnebussche@solidroad.nl

