MIGRATIE IN BEWEGING

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Organisation to Support Undocumented Migrants
Organisation d'Aide aux Sans-Papiers
VICE VERSA 4.0

Europese Unie
het fonds voor asiel,
migratie en integratie

Vacature Projectmedewerker Terugkeer
28 uur per week
Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) startte in 2005 met als doel
ondersteuning voor mensen zonder verblijfspapieren in de regio Rotterdam. Dit kunnen
uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, maar ook migranten die om andere redenen geen
verblijfsvergunning hebben. In ons bestaan bezochten duizenden mensen ons met allerlei
vragen over mogelijkheid tot verblijf, geld, opvang, werk, scholing, toegang tot de
gezondheidszorg en ook over steun bij vrijwillige terugkeer.
Vice Versa
In het terugkeerproject Vice Versa hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan met
ondersteuning van mensen die vrijwillig naar hun land willen terugkeren. Terugkeer kan
een kans zijn op een betere toekomst dan verblijf hier in Nederland zonder de
mogelijkheid op verblijfspapieren. Deelnemers met veel verschillende nationaliteiten
keren terug, waarbij de focus ligt op een duurzame toekomst in het land van herkomst. Dit
gaat, waar mogelijk, gepaard met een businessplan. Een re-integratiebijdrage maakt deel
uit van de terugkeer. Goede begeleiding vóór terugkeer en monitoring na terugkeer zijn
hierin van groot belang. Ons huidige terugkeerproject, Vice Versa 5.0, loopt van juni 2018
tot juni 2021. In dit project wordt samengewerkt met de Dienst Terugkeer en Vertrek, de
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Gemeente Rotterdam, waarbij
stichting ROS de vrijwilligheid van de terugkeer blijft benadrukken.
Taken van de projectmedewerker:
•

Werven van potentiele kandidaten voor deelname aan dit project in o.a. regio
Rotterdam/Den Haag, COA gezinslocaties en het Detentiecentrum Rotterdam

•

Begeleiden en coachen van deelnemers binnen de vastgestelde criteria voor vertrek

•

Monitoring van deelnemers na terugkeer/onderhouden van contacten met de
partnerorganisaties in landen van herkomst

•

Verzorgen van inloopmiddagen voor (potentiële) deelnemers

•

Onderhouden van contacten en overleggen over voortgang met huidige of
toekomstige samenwerkingspartners (als DT&V, IOM, Vluchtelingenwerk Nederland
en andere NGO’s)

•

Voorlichting geven aan deelnemers, partners en migrantenorganisaties

•

Verslaglegging en (financiële) projectadministratie

Eigenschappen:
•

HBO werk/denkniveau

•

Ervaring met het werken met asielzoekers en/of migranten
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•

Affiniteit, maar bij voorkeur kennis van problematiek van ongedocumenteerden

•

Bij voorkeur ervaring met terugkeerondersteuning

•

Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in zowel Nederlands als Engels

•

Initiatiefrijk, flexibel en goed in onderhouden c.q. ontwikkelen netwerk

•

Nauwkeurig en onder tijdsdruk kunnen werken

•

Woonachtig in regio Rotterdam

•

Vanaf 25 jaar

•

In bezit van rijbewijs B

Wij bieden:
•

Veelzijdige functie in een kleine organisatie binnen een enthousiast team

•

Een parttime-functie voor 28 uur per week

•

Salariëring volgens CAO Welzijn schaal 8

•

Startdatum is 15 september en het gaat om contract voor 1 jaar met mogelijkheid
tot verlenging

Een motivatiebrief met CV kun je richten aan info@stichtingros.nl voor 1 augustus 2018.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 augustus.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Kim Op het Veld: 06-28478554
Theo Miltenburg: 06-22026782
www.stichtingros.nl
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