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VACATURE 
Coördinator NewBees Leeuwarden  

 
NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te 
benutten. Waar je ook vandaan komt. Want wij geloven dat elk talent uniek is. Dat iedereen een 
bijdrage kan leveren aan de samenleving op basis van talent en gelijkwaardigheid.  
 
NewBees is een snelgroeiende, jonge organisatie, die nieuwkomers voorbereidt op een baan: op 
een plek in de samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers 
en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan.  
 
Geloof jij ook in talent en wil je bijdragen aan zo’n samenleving? Wil je graag werken met- en 
voor nieuwkomers in Leeuwarden en heb je ervaring met coördineren, verbinden en organiseren 
binnen een kleurrijk team? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Wij zoeken voor onze nieuwe locatie in Leeuwarden een positieve, energieke collega met kennis 
van en ervaring met nieuwkomers die ons kan helpen bij het verwezenlijken van onze missie: het 
zo goed mogelijk matchen en begeleiden van statushouders aan een (vrijwilligers)baan in 
Leeuwarden. Bij NewBees Leeuwarden geef je leiding aan een energiek, professioneel en divers 
team van matchers en rapporteer je aan de Operations Manager van NewBees.   
 
Taken: 

- Coördinatie en opzetten van NewBees Leeuwarden:	
o Aansturen van een professioneel, jong en kleurrijk team van matchers in 

Leeuwarden en omstreken	
o Samen met dit team nieuwkomers interviewen, matchen en begeleiden naar 

passend (vrijwilligers)werk	
o Samenwerking met organisaties en bedrijven initiëren, coördineren en uitbreiden	
o Bedenken, opzetten en managen van nieuwe NewBees projecten	

- Actief en creatief meedoen en meedenken over de groei van NewBees 	
- Projectevaluatie en verslaglegging van de resultaten van de (lokale) projecten waar 

NewBees aan werkt en over moet rapporteren;	
 
Functie-eisen: 

- Zelfstarter die zijn/haar verantwoordelijkheden serieus neemt met een glimlach	
- Aantoonbare ervaring met en kennis van de doelgroep 	
- Energieke persoonlijkheid, die gemakkelijk menselijke verbindingen legt	
- Ervaring met projectcoördinatie en het aansturen/ontwikkelen van een divers team	
- Relevant netwerk in Leeuwarden, liefst daar woonachtig	
- HBO/ WO werk- en denkniveau	
- Uitstekende communicatievaardigheden in Nederlands en Engels	
- 2/3 dagen per week beschikbaar vanaf januari 2020	
- Kennis van marketing en communicatie is een pre	
- Ervaring met fundraisingsactiviteiten en/of arbeidsbemiddeling is een pre	

 
Wij bieden 

- De kans om je in te zetten voor een inclusief Leeuwarden, met het diverse NewBees team	
- Een toffe functie in een energieke en snelgroeiende sociale onderneming	
- De kans om je eigen ‘NewBees-club’ in Leeuwarden op te zetten, te managen en te 

organiseren	
- Een marktconform salaris in schaal 6 van de cao Zorg en Welzijn	

 
Interesse? Stuur uiterlijk 1 december een email met motivatiebrief en CV in bijlage naar  
hr@new-bees.org. Mocht je vragen hebben over de vacature, dan kan je contact opnemen met 
Valerie van Lanschot (06 5045 3087) 


