Leergeld Amsterdam zoekt consulent bijzondere groepen
20/24 uur p.w.
10 februari 2021
Ben jij een ambitieuze en initiatiefrijke netwerker? Trekt het je om kinderen van
werkende armen en ongedocumenteerden te helpen meer kansen te krijgen?
Beschik je over minimaal HBO werk en denkniveau, leg je makkelijk contacten en
ben je digitaal vaardig? En heb je al vergelijkbare ervaring opgedaan? Dan is deze
functie geknipt voor jou!
Over Leergeld
Leergeld Amsterdam is de Amsterdamse tak van Leergeld Nederland. Leergeld heeft tot
doel om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs zoveel mogelijk gelijke kansen te
bieden door ze mee te kunnen laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
In Amsterdam doet Leergeld dit door aanvullende steun te geven voor met name ‘schoolse
zaken’, zoals laptops, bijles, fietsen en schoolreizen. Heeft een gezin meer nodig, dan wijst
Leergeld de weg daarheen. Leergeld Amsterdam heeft circa 30 vrijwilligers. Zij worden
begeleid door een algemeen coördinator en zes parttime consulenten en intakers.
Werken met kinderen van werkende armen en ongedocumenteerden
De stadspas van Amsterdam geeft kinderen uit gezinnen met een smalle beurs toegang tot
allerlei voorzieningen. Maar kinderen van werkende armen hebben vaak geen stadspas en
ongedocumenteerde kinderen komen hier al helemaal niet voor in aanmerking.
In 2021 zet Leergeld Amsterdam zich extra in om juist die kinderen beter te kunnen
bereiken. Omdat zij geen stadspas (mogen) hebben, zijn zij veel moeilijker bereikbaar dan
andere kinderen. Wij zetten hiervoor consulenten in, die het op vindplekken van kinderen
zonder stadspas ouders makkelijker maken om een aanvraag te doen. Naast drie voor
scholen werkende consulenten zoeken wij een consulent voor bijzondere groepen. Het is zijn/
haar taak om contact te leggen met (informele) organisaties en sleutelfiguren van werkende
armen en ongedocumenteerden om hen bekend te maken met de steun van Leergeld en om
deze gezinnen te begeleiden bij hun aanvraag.
Profiel
Deze functie vraagt initiatief, creativiteit, netwerken en het opbouwen van vertrouwen.
Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken met gevoel voor collegiale samenwerking.
Andere eisen zijn planmatig kunnen werken, een uitstekende mondelinge en schriftelijke
vaardigheid en het vaardig zijn met digitale communicatie en sociale media, wat in deze tijd
van corona extra nodig is. Verder staan bekendheid met instellingen die in contact komen
met de doelgroep, kennis van de sociale kaart van Amsterdam en creativiteit in het zoeken
naar nieuwe vindplaatsen hoog op ons wensenlijstje. Net als de andere consulenten neemt de
nieuwe collega een deel van de intakes voor zijn/haar rekening en ben je flexibel in je inzet.
De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Cao Welzijn, voor consulent-uren maximaal
schaal 8 en voor intake-uren schaal 6, of een daarvan afgeleid uurhonorarium.
Reageren op deze vacature
Je email, waarin je jouw belangstelling voor de vacature kenbaar maakt, en je CV kun je
uiterlijk tot en met 19 februari 2020 sturen naar: Miriam Meijs-Smit, algemeen
coördinator, m.meijs@leergeldamsterdam.nl). Zie voor meer informatie over Leergeld
Amsterdam: www.leergeldamsterdam.nl en de functiebeschrijving op de website.
De sollicitatieprocedure houdt rekening met de coronamaatregelen. Wij nodigen maximaal
8 kandidaten uit voor een gesprek via videobellen op 22 februari 2021.
Op 24 februari willen we eindgesprekken plannen met ca. 3 kandidaten aan de hand van
door hen opgestelde plannen van aanpak.
Wij verwachten dat kandidaten uiterlijk per 1 april 2021 voor gemiddeld 20 tot 24 uur per
week beschikbaar zijn tot eind juli. Afhankelijk van de bereikte resultaten zijn er goede
mogelijkheden voor verlenging tot eind 2021 en mogelijk ook tot eind 2022.

