Medewerker Intake Spreekuur voor Taalmaatjes
Bij Taal aan Zee kunnen asielzoekers en vluchtelingen die in Den Haag wonen terecht voor een
Taalmaatje. Samen met een taalmaatje spreken ze één keer week af en ondernemen diverse
activiteiten. Door op pad te gaan oefenen ze met de Nederlandse taal in de praktijk en
vergroten ze hun netwerk.
Elke week, op donderdagmiddag, is er een spreekuur waarop geïnteresseerde deelnemers zich
kunnen komen aanmelden voor een taalmaatje.
Als Medewerker Intake bespreek je met een deelnemer tijdens dit spreekuur in een persoonlijk
intakegesprek de criteria, informeer je hem/haar over wat het programma precies inhoudt en
stel je verschillende vragen om een duidelijke profielschets te kunnen maken. Je maakt hierbij
gebruik van ons Intakeformulier Taalmaatje.
Het is een functie voor 1,5 uur per week. Iedere donderdag van 16.00-17.30 uur
(schoolvakanties uitgezonderd). Je werkt op onze locatie aan de Brouwersgracht 50, die
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Wat vragen wij van jou?
Al onze vrijwilligers die contact hebben met cursisten
- hebben een goede beheersing van het Nederlands en zijn bereid en in staat om hun
taalgebruik aan te passen aan het niveau van de deelnemer(s)
- hebben affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en staan open voor andere culturen
en levensopvattingen
- communiceren op een open en vriendelijke manier.
Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende:
- Je sociale en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.
- Je kunt mensen op hun gemak stellen en bent tegelijkertijd in staat om door te vragen.
- Je bent geduldig.
- Je bent bereid deel te nemen aan de eerste twee bijeenkomsten van de basistraining. Deze
bijeenkomsten gaan vooral over de achtergronden van Nederlands als tweede taal en
interculturele communicatie.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers
- vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer en een vergoeding van
noodzakelijk gemaakte onkosten
- WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk.
Belangstelling?
Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny Winkelman
(f.winkelman@taalaanzee.nl).

