Locatiemanager
Als locatiemanager ben je verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers op één
of meerdere locaties. Je stuurt op de uitvoering van de opvangprocessen en waarborgt de kwaliteit
van de huisvesting en begeleiding. Je geeft leiding aan zo’n 15-25 professionals. Samen met je team
draag je zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op locatie en in de directe
omgeving. Je coacht, motiveert en stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling. Je onderhoudt
actief een netwerk aan interne en externe contacten gericht op samenwerking en het bevorderen
van maatschappelijk draagvlak. Je doet verbetervoorstellen en implementeert nieuw beleid. Als
locatiemanager beschik je over een hbo-bachelor diploma, aangevuld met een
managementopleiding.
Woonbegeleider
Als woonbegeleider werk je in de opvang van asielzoekers op één van onze locaties. Je faciliteert en
begeleidt dagelijks asielzoekers in hun woonomgeving. Je werk draagt bij aan een veilig en leefbaar
woonklimaat voor de bewoners. Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst
gedrag en intervenieert. Je stimuleert de zelfredzaamheid van bewoners waarbij het activeren een
speerpunt is. Samen met je collega’s creëer je een centrum waarin bewoners zelf
verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan het klimaat op het centrum. Je hebt een mbo
niveau 4 diploma Sociaalpedagogisch Werk of vergelijkbaar.
Programmabegeleider
Als programmabegeleider ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van
groepsgerichte voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen in het kader van terugkeer, oriëntatie en
kennis van de Nederlandse samenleving. Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en draagt
zorg voor een goede dossiervorming. Je werkt actief samen met collega’s op het centrum en
professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en
uitwisseling van informatie. Je coördineert de inzet van vrijwilligers. Je signaleert spanningen, spreekt
bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert. Voor deze functie beschik je over een hbo
bachelorsdiploma Social Work of (hbo) onderwijsbevoegdheid.
Casemanager
Als casemanager voer je toekomstgerichte begeleidingsgesprekken met asielzoekers en ondersteun
je hen bij het realiseren van een plan voor terugkeer of inburgering. Je voert gesprekken bij
beslissingen in de asielprocedure en de beëindiging van de opvang, verwijst door naar welzijns- en
gezondheidsinstanties en zorgt voor nazorg. Je stimuleert en activeert bewoners tot zelfstandigheid
en activiteit tijdens opvang en beëindiging opvang. Je bewaakt de juridische aspecten van de
asielprocedure en de informatieketen ten behoeve van de asielzoeker, COA collega’s en
ketenpartners. Waar nodig stem je af en wissel je informatie uit. Je signaleert spanningen, spreekt
bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert. Je beschikt over een hbo bachelorsdiploma
Social Work of Sociaal-Juridische Dienstverlening.
Huismeester
Als huismeester draag je zorg voor het onderhoud van gebouwen, terrein en installaties op de
opvanglocatie. Je bent verantwoordelijk voor de huisvesting bij instroom, doorstroom of uitstroom
van de asielzoekers. Je draagt zorg voor de operationele planning van het onderhoud op de locatie
en je hebt overzicht over de werkzaamheden. Je controleert de schoonmaak, groenvoorziening en
afvalverwerking aan de hand van het contract. Je voert Arbo-gerelateerde werkzaamheden uit, zoals

onderhoud en installatie van veiligheidsmiddelen en Arbo voorschriften op de werkplek. Je signaleert
spanningen en onrechtmatigheden op de locatie en onderneemt daarop passende actie. Je beschikt
over een VMBO diploma in een technische richting en hebt een VCA certificering.
Medewerker amv (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) opvang
Als medewerker amv-opvang draag je zorg voor de opvang en begeleiding van minderjarige
asielzoekers op één van onze locaties. Je realiseert een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat
voor de jongeren. Je intervenieert bij spanningen, problemen en crisissituaties. Je motiveert en
stimuleert de jongeren tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van
activiteiten. Je voert individuele gesprekken gericht op de toekomst (waaronder mogelijke
terugkeer), informeert, controleert en verwijst door. Daarnaast organiseer je groepsactiviteiten en
geef je voorlichting. Je onderhoudt contacten met ketenpartners, voogdijinstellingen en
onderwijsinstellingen. Je beschikt over een beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en
een hbo bachelor diploma Social Work of Pedagogiek, met profiel Jeugd.
NT2 docent
Als NT2 docent verzorg je de lessen Nederlands als tweede taal aan bewoners. Je bereidt de lessen
voor op basis van de door het COA ingekochte methodes, maakt studiemateriaal en lesplannen op,
en voert een zorgvuldig opgebouwd leerprogramma uit gericht op een vastgesteld doel. Je verzamelt
op verantwoorde wijze gegevens over de beginsituatie, het leergedrag en de talige ontwikkeling van
de bewoner, interpreteert deze correct en realiseert op basis daarvan de doorverwijzing naar
vervolgprogramma’s. Je stimuleert de inzet van vrijwilligers bij de taallessen voor het ontwikkelen
van spreekvaardig- en computervaardigheden. Je beschikt over een (hbo) onderwijsbevoegdheid of
hbo bachelor diploma in een sociaal-agogische richting én het certificaat bekwaam docent NT2.

