Vacature coördinator

Coloured Circle is een brede culturele non-profit organisatie die mensen met een
diverse achtergrond middels culturele en maatschappelijke projecten op een
krachtige manier bij elkaar weet te brengen, waardoor uitwisseling en
overdracht van zienswijzen, cultuur en kennis tot stand komt. Deze waardevolle
uitwisseling en kennisoverdracht tussen diverse culturen resulteert in verbinding
in onze samenleving. Coloured Circle beweegt zich in alle lagen van die
samenleving, doet daardoor inspiratie op, en draagt daaruit voortvloeiende
ideeën aan die dienen als bouwstenen voor haar initiatieven zoals:






onze taalgroep ‘Praat Nederlands Met Mij’ biedt extra taalondersteuning aan
anderstaligen in de Nederlandse taal met als doel het bevorderen van participatie in de
samenleving, netwerkverbreding en begeleiding naar arbeid.
culturele en educatieve activiteiten
boekenclub
uitwisseling‐ en discussieavonden over culturele en maatschappelijke thema’s
excursies

Voor onze taallessen zijn wij op zoek naar een:
Coördinator/vrijwilliger taallesgroep (m/v)
1 avond in de week en soms in de middag
Omschrijving werkzaamheden
Het coördineren van een bestaande taal‐ en conversatiegroep in Amsterdam Oud‐West.
Er wordt lesgegeven aan anderstaligen, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Als
coördinator ben je betrokken bij de werving en selectie van nieuwe lesgevers en begeleid je
hen tijdens het inwerken. Zo mogelijk geef je zelf les aan een lesgroep.
De docenten/taalcoach kunnen voor vragen bij jou terecht. Je draagt mede zorg voor een
goede werksfeer. Je bent mede verantwoordelijk voor de inhoud en het samenstellen van
het lesmateriaal en je onderhoudt contacten met het netwerk van taalaanbieders. Je
bewaakt de kwaliteit van de docenten/taalcoach en zorg je mede voor het aanbod van
groepstrainingen en workshops.
Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar iemand die goed overzicht kan bewaren en het leuk vindt om te
organiseren. Iemand die geduldig en flexibel is, inlevingsvermogen heeft en om kan gaan
met cultuurverschillen.
Eisen
 HBO of WO denkniveau
 Ervaring in het lesgeven aan groepen didactische (onderwijskundige) vaardigheden
(NT2)




sociaal vaardig
interesse in andere culturen
zelfstandig kunnen werken in een team

Wat heeft Coloured Circle je te bieden?
 mogelijkheid tot het volgen van cursussen op het gebied van taal en interculturele
communicatie
 n.o.t.k (onkosten vergoeding)
 een team van gemotiveerde vrijwilligers
 Inbreng eigen initiatief

Wat maakt het werk de moeite waard?
 meer inzicht in de belevingswereld van andere culturen
 een bijdrage leveren aan de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse
samenleving
 les kunnen geven aan een groep gemotiveerde mensen
 een ontspannen werksfeer
Werktijden
Een avond in de week. In ieder geval op de donderdagavond, en een middag in de week.
De grote vakantieperiode zijn er geen lessen.
Procedure
Een proeftijd van 1 maand.
Interesse?
Neem contact op met een van onze bestuursleden:
Tel: 06 10285168
Email: irene@colouredcircle.org
Voldoe je aan het profiel en heb je interesse, stuur dan je motivatie en CV naar
info@colouredcircle.org, t.a.v. Irene, o.v.v. Sollicitatie vacature coördinator/vrijwilliger
taallesgroep.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

