
VACATURE VAN HUMANITAS UTRECHT

coordinator Humanitas Taalmaatjes
Aisha wil graag met de juf van haar zoontje praten maar voelt zich onzeker. Vaak zoekt ze naar woorden en
gaat het gesprek daarom maar uit de weg. Petra zocht naar een concrete manier om iets te betekenen voor
een ander. Ze is het maatje van Aisha geworden. Samen zijn ze veel aan het praten, Aisha durft beter met de
juf te praten en is nu op zoek naar meer contacten in haar buurt. Wil jij ook graag mensen bij elkaar brengen?
Word coordinator bij Taalmaatjes.

Humanitas Taalmaatjes

Humanitas Taalmaatjes koppelt anderstalige deelnemers die hun Nederlands willen verbeteren aan
vrijwilligers die hen daarbij helpen. Naast het ondersteunen bij de taal, helpen vrijwilligers de deelnemers ook
hun weg te vinden in de maatschappij.

Wat ga je doen

Deelnemers met hulpvraag werven
Deelnemers thuis bezoeken voor een kennismakingsgesprek
Vrijwilligers werven en begeleiden
Contacten onderhouden met lokale organisaties (verwijzers)
Bijeenkomsten en trainingen organiseren voor de vrijwilligers
Voortgang van de deelnemers registreren en rapporteren

Wat vinden we belangrijk

Je vindt het leuk om contacten te leggen en contacten tussen anderen tot stand te brengen
Je hebt aᨐniteit met en – zo mogelijk – ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers
Je vervult met plezier een spilfunctie, kan zelfstandig werken en bent ᨐexibel
Je bent gemiddeld 8 uur per week beschikbaar
Je hebt kennis van of aᨐniteit met de doelgroep (deelnemers) waarop de dienstverlening speciᨐek is
gericht

coordinator Humanitas Taalmaatjes

VACATURE  35635

https://www.vcutrecht.nl/organisatie/20141/humanitas-utrecht


Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met stadscoördinator Janina Hontscharenko, via onderstaande
knop.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je cv en motivatiebrief uiterlijk 5 maart.

ORGANISATIE

Humanitas Utrecht (https://www.vcutrecht.nl/organisatie/20141/humanitas-utrecht)

INZET

8 uur per week , langere periode (maanden of langer)

BIJZONDERHEDEN

Onkostenvergoeding: Ja

Kennismakingsgesprek: Ja

Begeleiding: Ja

Verklaring Omtrent Gedrag nodig?: Nee

Verzekering: Ja

ANBI / SBBI status: ANBI status

Suitable for English speaking volunteers: No

WIJK

Stadsbreed

WERKADRES

Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht

SECTOR

Overige sectoren

ACTIVITEIT

Management, organisatie en bestuur

https://www.vcutrecht.nl/organisatie/20141/humanitas-utrecht

