
WIE ZIJN WIJ?

ook vandaan komt. Wij geloven dat elk talent uniek is. Dat iedereen een

bijdrage kan leveren aan de samenleving op basis van talent en

gelijkwaardigheid. NewBees bereidt nieuwkomers voor op een baan: op een

plek in de samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale

ondernemers en organisaties.

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen 

de kans krijgt om talent te benutten. Wie je ook bent en waar je

NewBees is een energieke, professionele, diverse, snelgroeiende jonge organisatie,

actief in negen Nederlandse steden met in totaal vijftig medewerkers.

COÖRDINATOR LEEUWARDEN

VACATURE

>  16-24 UUR

WAT GA JE DOEN?

Aansturen van een professioneel, jong en kleurrijk team

van matchers in Leeuwarden 

Coördinatie en groei van NewBees Leeuwarden:

Samen met dit team statushouders interviewen, matchen en

begeleiden naar passend (vrijwilligers)werk

Samenwerking met organisaties en bedrijven coördineren en uitbreiden

Actief en creatief meedoen en meedenken over de groei van NewBees

Bijdragen aan nieuwe NewBees projecten in de regio

WIL J IJ  B IJDRAGEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IN EEN SNELGROEIENDE,

ENERGIEKE ORGANISATIE  WAAR JE ECHT HET VERSCHIL  KAN MAKEN?

Stuur vóór 24 mei je motivatiebrief en CV naar HR@new-bees.org
 

Vragen? Mail valerie@new-bees.org of bel 06-50453087



Aantoonbare

ervaring met-

en kennis van

de doelgroep

Uitstekende

communicatie-

vaardigheden

in Nederlands

en Engels

Kennis van

marketing en

communicatie

is een pre

Minstens 2-3

dagen per week

beschikbaar

Ervaring met

fundraising-

activiteiten is

een pre

Relevant

netwerk in

Leeuwarden,

liefst daar

woonachtig

Ervaring met

arbeids-

bemiddeling is

een pre

Marktconform

salaris in

schaal 6 of 7

van CAO

welzijn

COÖRDINATOR LEEUWARDEN

VACATURE

>  16-24 UUR

Wij zoeken een positieve, energieke, zelfstandige collega die

zich thuis voelt in een 'platte' organisatie waarin iedereen 

WIE ZOEKEN WE?

zelfstandig werkt, op basis van gelijkwaardigheid. We zoeken iemand die

bij voorkeur woont in Leeuwarden (of omgeving) met een lokaal netwerk. 

HBO/WO werk-

en denkniveau

Ervaring met

project-

coördinatie en

aansturen van

een divers team

WIL J IJ  B IJDRAGEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IN EEN SNELGROEIENDE,

ENERGIEKE ORGANISATIE  WAAR JE ECHT HET VERSCHIL  KAN MAKEN?

Stuur vóór 24 mei je motivatiebrief en CV naar HR@new-bees.org
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