Het Amsterdams Buurvrouwen Contact zoekt een ervaren:

Regiocoördinator
24 uur per week
Taal verbindt, dat is ons motto
Bij het ABC geven vrijwilligers Nederlandse les aan anderstalige geïsoleerde Amsterdammers om hen
te helpen zelfstandig hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Meer dan 300 vrijwilligers
geven, als ‘buurvrouw’ of ‘buurman’ les aan huis of in kleine groepjes.
Ons dagelijks werk bestaat uit het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. Met een klein
team van professionals ondersteunen we alle vrijwilligers die in ‘het veld’ aan het werk zijn en
begeleiden hen zo goed mogelijk in hun contact met de lesnemers.
Wat wij zoeken
Wij zoeken een ervaren coördinator die de verbinding kan leggen tussen vrijwilligers en lesnemers
maar ook met de directe collega’s, netwerkpartners en andere instanties. We zoeken iemand die
zelfstandig kan werken, het overzicht kan bewaren en die, zonder de persoonlijke aandacht uit het
oog te verliezen, gedisciplineerd en resultaatgericht is. Op strategisch niveau ben je sparringpartner
voor het team en je ben op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor
het werkveld.
Opleiding en ervaring
 HBO werk/denkniveau.
 Kennis op gebied van taal educatie NT2 en de doelgroep van het ABC is een pre.
 Kennis van subsidieaanvragen en verantwoordingen.
 Ervaren in het coachen en begeleiden van vrijwilligers.
Wat ga jij doen
 Organiseren van 1-op-1 taalles van vrijwilligers aan lesnemers.
 Het aansturen van de vrijwilligerscoördinatoren.
 Het begeleiden en ondersteunen van leskoppels.
 Houden van intakes en het afleggen van huisbezoeken.
 Onderhouden van contact met netwerkpartners en subsidieverstrekkers.
 Het uitvoeren van projecten zowel organisatorisch als inhoudelijk.
Verantwoordelijkheden
 Uitdragen van de missie en visie van het ABC.
 Het behalen van de gezamenlijke doelen en resultaten.
 Het maken van verantwoordingen en rapportages.
 Het actualiseren van het lesmateriaal.
 Het geven van trainingen.
Wat bieden wij
Wij bieden een zelfstandige uitdagende functie in een warm en betrokken team in hartje Centrum.
De cao van de Protestantse Kerk in Nederland geldt voor de medewerkers van het ABC. De functie
valt, mede afhankelijk van opleiding en ervaring, in schaal 8 of 9.
Reageren
Met vragen of voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisette Forrer, 0650462134.
Stuur je cv en motivatiebrief voor 21 december 2018 naar lisette@abcamsterdam.org
Meer informatie over het ABC vind je op www.abcamsterdam.org

