Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en
professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij
zijn een deskundige en sociale organisatie. Bij ons zet je jezelf in om écht
een verschil te maken. Dit doe je samen met ongeveer honderd collega's.
Wij geloven in het talent van vluchtelingen en vinden dat hun kennis en
vaardigheden moeten worden benut. Samen met onderwijsinstellingen,
gemeenten, het bedrijfsleven én onze donateurs, maken we de weg vrij
voor hun professionele ontwikkeling. Jaarlijks adviseren, begeleiden en
ondersteunen we gemiddeld 3.800 vluchtelingen tijdens hun opleiding of
loopbaan. We werken landelijk en ons kantoor staat in Utrecht.
Binnen het UAF werken trajectbegeleiders samen in een regioteam, met als doel gevluchte
studenten en professionals in hun regio zo goed mogelijk te begeleiden richting een duurzame
toekomst in Nederland. Dat doen we door middel van het aanbieden van modules die gericht zijn op
taal, studie en het vinden van werk. In verband met het vertrek van een collega zijn we op zoek naar
een:

Trajectbegeleider (32-36 uur)
Wat houdt het werk in?
• Je voert intakegesprekken met gevluchte studenten en professionals en bekijkt in hoeverre
het UAF met haar dienstverlening van toegevoegde waarde kan zijn op hun plannen en
doelen.
• Je begeleidt en ondersteunt cliënten bij het vertalen van doelen en plannen naar concrete
stappen naar studie en/of werk.
• Je initieert en onderhoudt contact met gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en
andere relevante stakeholders in de regio met als doel mogelijkheden en kansen te creëren
voor cliënten in de regio.
• Je bewaakt gemaakte afspraken en stuurt bij waar nodig.
• Je vertegenwoordigt het UAF en haar cliënten in relevante netwerken.
• Je bent verantwoordelijk voor een correcte administratieve afhandeling en rapportages.

Wat bieden wij jou?
• Werk dat er echt toe doet en waar jij het verschil kunt maken.
• Een grote diversiteit aan collega’s: we streven naar een divers personeelsbestand.
• Aandacht voor jouw talentontwikkeling, we hebben een eigen UAF Academy en een
persoonlijk loopbaanbudget.
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
• Een individueel keuzebudget van circa 19% van je brutosalaris dat je vrij kunt besteden aan
de beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke wensen.
• Het salaris is conform de cao Sociaal Werk schaal 9 maximaal € 4358,- bruto per maand (bij
36 uur per week).
• Een dienstverband tot 1 februari 2023, met de kans op verlenging.

Jouw profiel:
• Je hebt een relevante afgeronde hbo opleiding.
• Je brengt ervaring mee bij het begeleiden van studenten en professionals tijdens studie of
naar werk.
• Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken, op kantoor of in een digitale werkomgeving.
• Je bent een netwerker.
• Je hebt het hart op de goede plek en houdt je hoofd koel.
• Je krijgt energie van multidisciplinair werken.
• Je durft uit je comfortzone te stappen.
Past deze vacature bij jou?
Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en cv voor 23 mei 2022 te sturen naar
sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2022-2.Voor vragen kun je terecht bij:
Loraine Bout , Regiomanager, loraine.bout@uaf.nl tel 0614754197.

