
MATCHMAKER LEEUWARDEN 

VACATURE

WAT  GA  JE  DOEN?

 komt. NewBees koppelt nieuwkomers aan werkervaringsplekken. We

matchen nieuwkomers  met traineeships bij lokale ondernemers en

organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid 

centraal staan.

Wij zoeken een proactieve, positieve en enthousiaste collega

voor ons team in Leeuwarden. 

INTERESSE?

Stuur een e-mail met korte motivatie en CV naar geertje@new-bees.org. Mocht je vragen

hebben over de vacature, dan kun je contact opnemen met Geertje Postma (06-43709248)

WIE  ZIJN  WIJ?

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen

de kans krijgt om het eigen talent te benutten. Waar je ook vandaan

Nieuwkomers (newbees) interviewen, matchen en

begeleiden naar passende werk(ervarings)plek 

Samenwerking met werkgevers, lokale maatschappelijke organisaties

Ondersteunen en uitvoeren van workshops voor onze newbees

en de betrokken lokale overheden

Wil je graag werken bij een organisatie waarbij je met- en

vóór vluchtelingen werkt? Wil je graag ervaring opdoen in het

verbinden van mensen en praktisch aan de slag? 

VRIJWILLIGERSFUNCTIE

Dan zijn we op zoek naar jou!



VACATURE

WIJ  BIEDEN

Woont in Leeuwarden of directe omgeving 

INTERESSE?

Stuur een e-mail met korte motivatie en CV naar geertje@new-bees.org. Mocht je vragen

hebben over de vacature, dan kun je contact opnemen met Geertje Postma (06-43709248)

WIJ  ZOEKEN

Wij zoeken een collega die:

Samenwerking met een divers team van fijne collega's in de

regio Fryslân, en met onze andere teams uit het hele land.

Al onze teams bestaan uit mensen met een nieuwkomersachtergrond en

Nederlandse mensen, en zij zijn gewend aan cultuursensitief werken. Bij 

Gemotiveerd is om te werken met- en voor nieuwkomers, en hen begrijpt

Evt. zelf ook een achtergrond heeft als nieuwkomer in Nederland

Creatief is in het creëren van kansen voor nieuwkomers om hun talent in te

kunnen zetten

Goed is in het verbinden van nieuwkomers en Nederlanders

Goede communicatieve vaardigheden heeft in het Nederlands (B1-niveau)

Wekelijks minstens 1 dag per week beschikbaar is

NewBees krijg je de kans en ruimte om te groeien en je netwerk uit te breiden.

Voor deze functie bieden wij een vrijwilligersvergoeding aan. 

MATCHMAKER LEEUWARDEN 
VRIJWILLIGERSFUNCTIE


