Alsare academie verzorgt in Rotterdam taaltrainingen
Nederlands voor inwoners van de stad die onze taal beter
willen leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Door
een betere beheersing van het Nederlands kunnen ze zich
beter redden in het dagelijks leven, makkelijker een
interessante baan vinden of een gesprek met méér inhoud
aangaan met de leerkracht van hun kind.
Het team van Alsare is er trots op dat steeds méér
cursisten de weg weten te vinden naar één van de vele
leslocaties in Rotterdam. Dat betekent dus ook extra werk
en daarom zijn wij met spoed op zoek naar een

TRAJECTBEGELEIDER
voor 32 uur per week

Enthousiast geworden en wil je een bijdrage leveren? Dit is wat je gaat doen.
Als trajectbegeleider ben je vooral dé vraagbaak voor cursisten en trainers/docenten. Dat begint al voordat
de cursist bij ons start. Jij legt namelijk zélf contact met bewoners, bedrijven en instellingen in de wijken en
je legt uit wat een betere beheersing van het Nederlands voor mensen kan doen. Door jouw enthousiaste
presentatie melden bewoners zich aan waarna je intakegesprekken voert en intaketoetsen afneemt. Je bent
bijna dagelijks op de verschillende leslocaties en je voert gesprekken met cursisten en hun
trainers/docenten. Je zorgt ervoor dat informatie uit deze gesprekken én afgenomen voortgangs- en
eindtoetsen compleet en op tijd bij de projectadministratie wordt aangeleverd en je werkt hiertoe prettig en
intensief samen met je collega’s. Op de leslocaties zorg je voor een rustige, veilige en gezonde
werkomgeving, zodat iedereen de cursus met plezier en succes kan volgen en afronden!

Wat biedt Alsare academie?
•
•

•

•
•
•

Je maakt deel uit van een klein en hecht team dat elke dag weer enthousiast bezig is met zinvol en
interessant werk!
We zorgen ervoor dat je goed wordt ingewerkt zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Het
kan bij ons af en toe best hectisch zijn, bijvoorbeeld bij de start of de afronding van cursusgroepen. Dan
helpen we elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat alles toch op tijd en goed voor elkaar komt. Op
die momenten werken we wel eens over, na overleg binnen het team.
De cursussen worden overdag gegeven maar ook in de avonduren, op zaterdag en soms op zondag.
Ook nemen we soms deel aan activiteiten waar veel bewoners aanwezig zijn om op die momenten
onze presentaties te verzorgen. We verwachten van jou dat je ook op deze tijden bereid bent te werken.
Uiteraard overleggen we binnen het team over een evenredige verdeling van taken.
Een salaris dat wordt afgestemd op je opleiding en werkervaring, tot maximaal € 2.900,00 bruto per
maand bij een fulltime dienstverband.
25 vakantiedagen per jaar (op fulltime basis) die worden opgenomen in overleg met de manager.
Alsare academie vergoedt de kosten die je maakt voor woon-werkverkeer.

www.alsare-academie.nl

Wie ben jij?
•

•

•
•
•

In de eerste plaats vinden we het vooral heel erg belangrijk dat je werkervaring hebt in een functie
waarbij je, door het directe contact met bijvoorbeeld cliënten of cursisten, hebt ervaren dat je sterk bent
in het menselijk contact. Tegelijkertijd past het realiseren van concrete resultaten óók heel erg bij je. Een
opleiding op minimaal mbo-4 niveau is daarbij mooi meegenomen.
In deze baan is het belangrijk dat jij je focust op de groepen en cursisten die aan jou worden
toevertrouwd. En dat je een netwerk opbouwt binnen de wijken waardoor nieuwe cursisten zich
aanmelden. Dat betekent dat je heel zelfstandig kunt werken maar dat je óók op tijd hulp vraagt aan
collega’s of je manager als dat nodig is!
Je bent positief ingesteld, respectvol, geduldig en vriendelijk naar iedereen. Maar óók duidelijk en
overtuigend, bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van gemaakte afspraken en conflicthantering.
Je communiceert in goed Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels.
Voor het werken met geautomatiseerde systemen draai jij je hand niet om!

Heb je vragen?
Onze HR-adviseur, Barbara van Don, beantwoordt ze graag! Barbara is bereikbaar via
telefoonnummer 06 27 57 11 61 of via b.van.don@alsare.nl
Als je direct wilt solliciteren dan kan dat natuurlijk ook, stuur je C.V. en een motivatiebrief dan naar
bovenstaand mailadres. Uiteraard krijg je altijd een reactie van ons. Als we jouw achtergrond en motivatie
goed aan vinden sluiten op de functie dan nodigen we je eerst uit voor een online kennismakingsgesprek
met Barbara, waarin je jezelf kunt presenteren en vragen kunt stellen over de organisatie. Bij een
wederzijds positief resultaat van dit gesprek plannen we een vervolgafspraak op ons kantoor aan de Linker
Rottekade. Aan dit gesprek neemt in ieder geval Laura Hendriks, directeur Alsare academie, deel zij toetst
samen met jou vooral of het werk van de trajectbegeleiding helemaal past bij jouw ervaring en wensen.
Het is dus heel druk bij ons en we streven er dan ook naar dat onze nieuwe collega uiterlijk op 1 december
start!
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