Vacature Coördinator taalcoaches
Zoek jij ook al een tijdje naar een toffe functie die zowel sociaal, cultureel als coachend is?
Dan moet je zeker even verder lezen.
Wij van WSV zijn namelijk volop in beweging en maken van onze organisatie iets nieuws.
We zien dat gezondheid meer is dan het ontbreken van ziekte en met behulp van deze kennis en nieuwe
werkwijze gaan we de levens van mensen stap voor stap een beetje beter en gezonder maken. Daar
hebben we vernieuwers voor nodig. Van die types die mogelijkheden zien om meer en beter te doen.

Welzijn Stichtse Vecht

en de Bibliotheek AVV zetten zich samen in om Stichtse Vecht voor
iedereen een beetje begrijpelijker te maken. Een taalachterstand in Nederlands lezen, schrijven, spreken en
begrijpen is vaak een onderliggende oorzaak van grotere problemen. Denk bijvoorbeeld aan schulden of
gezondheidsklachten. We denken vaak dat we het begrijpen, maar heeft iemand wel echt de medicatie
bijsluiter begrepen?
De missie is dat iedereen elkaar kan begrijpen en dus mee kan doen in de maatschappij. In deze functie
ben je zowel sociaal werker als coördinator van taalcoaches. Naast de reguliere werkzaamheden als coach van
de taalcoaches ben je samen met de bibliotheek de ambassadeur van laaggeletterdheid. Je signaleert
behoeftes en kansen om de doelgroep te bereiken. Mensen zijn nooit te oud om te leren, iedereen leert
anders. Samen met collega’s en taalcoaches creëer je middels creatief nieuw aanbod verschillende
mogelijkheden voor mensen om te leren zodat iedereen mee kan doen.
Waar houd je je binnen deze afwisselende baan voornamelijk mee bezig?
•
•
•
•
•
•
•
•

Matchen en monitoren van taalkoppels
Coördinatie en begeleiding van taalcoaches
Training/intervisie taalcoaches
Bewustwording laaggeletterdheid
Coördinatie van taalgroepen
Signaleren van vragen en kansen rondom basisvaardigheden
Creëren van innovatief taalaanbod
Samenvoegen van het taalaanbod project statushouders met het project laaggeletterdheid.

Wij: Innovatief, gedreven, deskundig, flexibel, open minded, divers en inclusief.
zoeken

Jou: Coachend en luisterend oor naar de echte vraag, Sociaal talent, ruikt kansen en ziet
ontwikkelingsmogelijkheden, innovatief en hands-on, netwerker, digitaal vaardig.
Het liefst met een sociaal-gedragskundige, didactische of antropologische achtergrond.
•
•
•

Je krijgt veel vrijheid ten aanzien van de invulling van je functie, de werktijden en kunt hybride werken
(online/offline – thuis/kantoor).
Een contract van 20 - 24 uur per week tot en met december 2022. Met uitzicht op een contract voor
onbepaalde tijd bij een onveranderde situatie.
Salaris volgens cao Sociaal Werk schaal 8 (max. 3.961 per maand)

Meer weten? Bel, app of mail even met Marloes Kollaard, 06-83808127 of m.kollaard@welzijnsv.nl

