Vacature
Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt per 2 januari 2019 een medewerker voor de functie van:
Sociaal begeleider (m/v) binnen het project ‘Individuele Toekomstoriëntatie’ - 32 uur per week
Vluchtelingen in de Knel is een stichting die zich vanuit medemenselijkheid inzet voor de basisrechten en belangen van
(afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. Ze biedt opvang, sociaal-juridische
begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Daarnaast zet de stichting zich in om de bewustwording in de samenleving
m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. Het team van Vluchtelingen in de Knel werkt samen met
circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons
kernteam zoeken wij een ervaren en enthousiaste medewerker.
Functieomschrijving
Als sociaal begeleider zal je invulling geven aan het project ‘Individuele Toekomstoriëntatie’. Binnen het project
‘Individuele Toekomstoriëntatie’ werken afgewezen vluchtelingen aan een realistisch plan voor hun eigen toekomst,
krijgen ze meer inzicht in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario’s en worden ze begeleid
bij het herkennen van hun eigen krachten en hulpbronnen.
Je zal zowel verantwoordelijk zijn voor het bieden van sociale begeleiding aan afgewezen vluchtelingen als het
aanscherpen van de begeleidingsmethodiek. Je bent daarnaast een dagdeel aanspreekpunt voor vrijwilligers en cliënten.
De begeleiding vindt plaats binnen een afgebakende periode van zes maanden en bestaat tenminste uit: (1) een
inventarisatie van de sociale en juridische situatie van de cliënt; (2) het opstellen van een begeleidingsplan waarin de
begeleidingsdoelen worden omschreven; (3) het bieden van begeleiding gericht op het versterken van het eigen netwerk,
het ondersteunen van de cliënt bij het ontdekken van de eigen kracht en hulpbronnen en het inventariseren van en
toewerken naar verschillende toekomstperspectieven.
Wat vragen wij?
• Je beschikt over minimaal een hbo-opleiding op het gebied van maatschappelijke/sociale dienstverlening;
• Je bent betrokken bij onze doelgroep en de ideële doelstelling van de stichting;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift;
• Je begeleidt cliënten vanuit gelijkwaardigheid;
• Je hebt de capaciteit om cliënten in hun kracht te zetten en te motiveren in beweging te komen;
• Je bent een teamspeler, en je kunt zelfstandig werken:
• Je hebt een flexibele instelling, je bent stressbestendig en je bent bekend met een hectische werkomgeving;
• Ervaring met het begeleiden van vluchtelingen is een pré;
• Ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie is een pré;
• Kennis van Frans of Farsi is een pré.
Aanstelling, salariëring en informatie
Afhankelijk van ervaring is de functie ingeschaald in schaal 7 (junior) of schaal 8 (senior), conform de CAO Sociaal Werk.
De aanstelling vindt plaats voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Voor informatie over de functie kan je contact opnemen met Anoeshka Gehring. Zij is te
bereiken op 040-2569517 of info@vluchtelingenindeknel.nl. Ook vind je informatie op de website
www.vluchtelingenindeknel.nl. Sollicitaties met motivatie graag per e-mail uiterlijk 30 november 2018 aan Anoeshka
Gehring sturen: info@vluchtelingenindeknel.nl. De gesprekken zullen op 6 en 7 december 2018 plaatsvinden.

