
  

Vacature coördinator coöperatie Samen aan de Slag 
 

 “Samen aan de slag” is een coöperatieve vereniging van acht buurtinitiatieven in Slotervaart, die 

bewoners van Nieuw-West helpt werk te vinden. De leden van de coöperatie zijn actief in bemiddeling, 

begeleiding en baancreatie. Voor deze coöperatie zoeken we:  

  een coördinator m/v/x 
 

De coördinator heeft de dagelijkse leiding van de coöperatie en werkt in opdracht van het 

bestuur van de coöperatie. De coöperatie wil in een periode van zes maanden minimaal vijftig 

bewoners van Nieuw-West naar werk begeleiden/bemiddelen en de nodige banen creëren om 

daaraan te voldoen. Als coördinator ben jij de spil tussen bewoners van Nieuw-West, die aan 

het werk willen en buurtorganisaties die mensen naar werk begeleiden. Kortom: de 

coördinator is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele proces op de werkvloer.  

 

Wat verwachten we van je? 

 

  Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leden van de coöperatie die bewoners van Nieuw-

West bemiddelen en naar werk begeleiden. 

  Je bent het eerste aanspreekpunt voor de werkgevers in en buiten Nieuw-West, die banen in de 

buurt hebben voor bewoners die via Samen aan de slag aan het werk willen. 

  Je overlegt samen met het bestuur van de coöperatie, maar ook met de partners van de 

coöperatie die hun capaciteit en expertise inzetten voor de werkzaamheden van de coöperatie.  

  Je overlegt regelmatig met het bestuur en de Coöperatie-leden; je doet de verslaglegging van de 

bestuurlijke bijeenkomsten, stelt samen met het bestuur de agenda van de Algemene Leden 

vergadering voor en doet daarvan verslaglegging.  

  Je coacht – waar nodig en wanneer nodig – de Coöperatie-leden in de uitvoering van de 

werkzaamheden met betrekking tot die bemiddeling en begeleiding en toeleiding naar betaald 

werk. 

  Je werft samen met de leden van de Coöperatie actief onder de bewoners die op zoek  zijn naar 

een baan of die op termijn aan het werk zouden willen.  

  Samen met leden van de coöperatie werf je actief partners (ondernemers, buurtorganisaties, 

overheden) die banen hebben of willen maken voor bewoners van Nieuw-West.  

  Je verzorgt de planning van de afspraken tussen bewoners, partners en buurtorganisaties. 

  Je  signaleert vroegtijdig dat bewoners of partners (ondernemers, buurtorganisaties en of 

overheden) hun afspraken onverhoopt niet kunnen nakomen en komt, zo mogelijk, met 

oplossingen. 

  Je spreekt regelmatig met werkgevers en partners waarmee de coöperatie samenwerkt om de 

relaties te onderhouden. 



  
   Je verzorgt de verantwoording en afrekeningen van de coöperatie jegens de werkgevers en 

partners. 

  Je signaleert knelpunten die bij bemiddeling, begeleiding en baancreatie voor de dag komen en 

komt met voorstellen om die op te lossen.  

  Je overziet het geheel van de administratieve werkzaamheden. 

 

Wie ben je? 

Je bent vriendelijk, sociaal, enthousiast, resultaatgericht, flexibel en je hebt een sterke persoonlijkheid. 

Je weet van aanpakken, weet mensen te motiveren.   

 

Wat vragen we? 

 

  Je hebt een HBO werk- en denkniveau 

  Je beheerst Nederlands en Engels; beheersing van andere talen kan een pré zijn 

  Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden 

   Je hebt ervaring met bemiddeling, begeleiding en baancreatie. 

  Je woont in Amsterdam, bij voorkeur in Nieuw-West 

  Je bent fulltime beschikbaar 

  Je bent flexibel en, in overleg, ook  bereid buiten kantooruren te werken.  

  Je hebt een geldig rijbewijs 

  Je hebt affiniteit met Amsterdam-Nieuw West 

  Ervaring met registratie van bemiddeling, begeleiding en baancreatie is een pré 

 

Wat bieden we? 

 

  Werken in een klein en enthousiast team 

  Een werkruimte in Ru Paré Community 

  We hanteren een inschaling conform de CAO Sociaal werk, afhankelijk van competentie en 

ervaring, tussen schaal 8 periodiek 2 en periodiek 4. In de cao Sociaal Werk geldt een IKB, 

individueel Keuze Budget, bestaande uit vakantiegeld en een dertiende maand. De functie 

betreft een dienstverband voor de duur van 6 maanden op basis van 0,78 fte, 28 uur per week 

en is er mogelijkheid tot verlenging van het dienstverband.  

 

Interesse voor deze functie?  

 

  Enthousiast over onze coöperatie en herken je jezelf in de functie eisen / profiel? Stuur dan je 

sollicitatiebrief samen met je CV naar e.can@sw-sl.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats 

in de week van 22 december.  

 




