
  
 

 

Wil j i j  migranten en vluchtelingen op weg helpen?  
 

Wij zoeken een trajectbegeleider voor 20-28 uur per week!  
 
 
 
 

Wie zi jn wij?  
STEP is een professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie met jaarlijks meer dan 200 vrijwilligers. 
Wij zetten ons in voor een actieve en betrokken samenleving met gelijke kansen voor burgers met 
diverse culturele achtergronden die ver afstaan van de arbeidsmarkt. Onze activiteiten bestaan uit 
educatie, sociale activering en interculturele ontmoeting. Daarnaast zetten wij ons in voor de 
leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken. Jaarlijks bereiken wij meer dan 500 (asiel)migranten. 
Veel deelnemers stromen door naar vervolgeducatie, (vrijwilligers)werk of andere vormen van 
maatschappelijke deelname.  
 
Over de functie  
Als trajectbegeleider ondersteun en begeleid je (asiel)migranten bij hun integratie en participatie in 
de Nederlandse samenleving. De deelnemers volgen een individueel op maat gemaakt traject om 
Nederlands te leren. Daarnaast helpen we hen bij het leren van andere vaardigheden die hun 
maatschappelijke kansen vergroten. Jij speelt een centrale rol om samen met de deelnemer en onze 
samenwerkingspartners een mooi, passend traject op te zetten. Het doel van je werk is dat de 
deelnemer door de verworven vaardigheden mee gaat doen in de samenleving. Je werkt in het kader 
van reguliere en projectactiviteiten. 
 
Wat ga je doen? 

• Je voert ingangsgesprekken met kandidaat deelnemers en brengt hun doelen in kaart 

• Samen met de deelnemer en samenwerkingspartners stel je een traject op maat samen  

• Je volgt, begeleidt en motiveert de deelnemer 

• Je stemt jouw aanpak af met de deelnemers, collega’s en samenwerkingspartners 

• Je signaleert knelpunten en adviseert bij het vinden van praktische oplossingen 

• Je werkt aan de verdere opbouw van ons netwerk 

• Je representeert STEP bij relevante (externe) bijeenkomsten en platforms 
 
Competenties 

• Je hebt een HBO- of WO-diploma, bij voorkeur van een sociale of educatieve opleiding 

• Je  hebt een aantal jaren ervaring op gebied van integratie, activering of inburgering  

• Je bent pro actief en vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren 

• Je bent flexibel en creatief in het vinden van oplossingen 

• Bij voorkeur beheers je een door (asiel)migranten gesproken taal  

• Je hebt oog voor culturele verschillen, maar weet deze ook te overbruggen 

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd  
 
 
 



  
 

 

 
 
Wat bieden wij? 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk, functieschaal 8 (maximaal € 
3.864,00 bruto per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek) 

• Een plezierige werkomgeving met enthousiaste collega’s en vrijwilligers 

• Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 
 
Meer weten of solliciteren? 

• Kandidaten met een migratieachtergrond worden van harte uitgenodigd te solliciteren 

• Wil je meer weten over STEP? Kijk dan op onze website www.stepnijmegen.nl 

• Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Thijs Oude Vrielink via 
024-3233235 of t.oudevrielink@stepnijmegen.nl 

• Wil je solliciteren? Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met uiterlijk 25 
oktober 2021 versturen naar t.oudevrielink@stepnijmegen.nl   
 

Sollicitatiegesprekken 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 en 3 november 2021. 
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