STICHTING KEZBAN
ZOEKT:
VRIJWILLIGERS
COORDINATOR

Vrijwilligers
Coördinator
────
Flexibel beschikbaar
voor gemiddeld 20
uren per week
────

Dit ben jij
Je hebt plezier in het begeleiden van mensen bij het
zelfstandig leren uitvoeren van hun taken. Dat geeft je
energie!
Daarbij laat je niet snel van de wijs brengen, of voor
andermans karretje spannen. Je hebt oog voor belangen
en de diverse culturele achtergronden van de mensen en
kan goed inschatten wanneer je al dan niet mee
beweegt.Je communiceert helder, begrijpelijk en bondig.
Je bent zorgvuldig in administratie en verslaglegging.

Dit neem je mee








Je hebt uitstekende sociale en contactuele
vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal
schriftelijk en mondeling en minimaal 1 andere taal
(bijvoorbeeld Turks, Arabisch en/of Berbers,
Somalisch, of anders)
Aantoonbare affiniteit in het werken met migranten
en vluchtelingengroepen
Ervaring in het coachen en begeleiden op
individueel en groepsniveau, vanuit het perspectief
van emancipatie, empowerment en zelfbeschikking
Trainingsvaardigheden
Je kan zelfstandig werken.

Bruto maandsalaris €
1.433, 20 uur p.w.
────
Stuur je sollicitatie
voor 1 juli 2022
────

STICHTING KEZBAN
www.stichting-kezban.nl

Vragen over opdracht?
Neem contact op met:
Coby Katu-Bin-Mara / tel
nummer 0638514082
contact@stichtingkezban.nl

Wat bieden wij



Een tijdelijk contract van 7 maanden, voor 20 uur
per week, met mogelijkheid tot verlenging
Het salaris bedraagt bruto €1.433,-, + 8%
vakantietoeslag en een 13e maand.

Wat ga je doen?


Je werkt onder leiding van en legt verantwoording
af aan de programmamanager



Je ontwikkelt en onderhoudt goede contacten
met de dialoogleiders, sleutelfiguren, locatie
beheerders, organisaties en ambtenaren op
wijkniveau:



Je draagt zorg voor begeleiding, binding, borging
van het welzijn en de veiligheid van dialoogleiders:



Je organiseert jaarlijks een aantal intervisie
bijeenkomsten;



Je zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwilligers
en het vastleggen daarvan.

Wie zijn wij?
St icht ing Kezban is een kleine zelforganisat ie met een
medewerkst er en een meewerkend best uur. Stichting
Kezban wil eergerelat eerd en huiselijk geweld,
seksualit eit , seksuele diversit eit , huwelijksdwang en

schadelijke praktijken bespreekbaar maken en
aanpakken. Hiervoor ont wikkelen we geschikt e
mat erialen en met hodieken en geven we voorlicht ing,

t raining en advies aan diverse inst ant ies en organisat ies.
Onze vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in het
bespreekbaar maken van t aboe onderwerpen bij de
achterban. Zij zijn actief in het organiseren van dialogen

in voornamelijk hun eigen wijk.
De keuze van de vrijwilligers om dialoogleider t e worden,
is alt ijd ingegeven door persoonlijke ervaringen en diepe

int eresse in de onderwerpen vanuit de eigen
belevingswereld, culturele achtergrond en etnische
komaf.

