
Vacature: Kwartiermaker bij Stichting
Op Weg Naar Werk (24-32 uur vanaf 1
december 2022)
Voel jij je als een vis in het water bij netwerkbijeenkomsten? Ontmoet jij graag nieuwe
mensen en is netwerken jouw passie? Dan zoeken wij jou!
Als kwartiermaker ben jij onze vooruitgeschoven post. Met je inspirerende verhalen over
onze ideeën breng je mensen en organisaties bij elkaar en creëer je mogelijkheden voor
onze organisatie. Je onderhoudt contacten met relevante partners en zorgt ervoor dat
wij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe kansen voor onze stichting.

Jouw taken:
● Je polst bij gemeenten en andere partners binnen ons werkveld naar

mogelijkheden.
● Je legt contacten met sponsoren voor onze maatschappelijke trajecten en

onderzoekt mogelijkheden tot subsidies en aanspraak op fondsen.
● Je werkt aan een netwerk van relevante partners en onderhoudt dit ook.
● Je bent de vertegenwoordiger van de stichting naar buiten toe en je laat graag je

gezicht zien op netwerkbijeenkomsten en andere relevante samenkomsten.
● Je hebt een waardevolle inbreng vanuit jouw rol als kwartiermaker en bent

betrokken bij het opzetten van nieuwe projecten binnen onze organisatie.

Wij vragen van jou:
● HBO werk- en denkniveau
● Minimaal twee jaar relevante werkervaring (incl. stages)
● Rijbewijs B
● Durf om door te vragen in je contact met partners
● Sales skills
● Uithangbord voor onze organisatie
● Sterke communicatievaardigheden
● Teamplayer
● Netwerker
● Een al bestaand netwerk

Wie bieden jou:



● Een goed salaris met goede secundaire voorwaarden
● Een betrokken, inspirerend en hecht team
● Meegroeien met een ambitieuze en innoverende organisatie
● Mogelijkheden tot zelfontplooiing
● Vertrouwen in jou en jouw inbreng in de organisatie

Wat kun je verwachten tijdens je werk - een paar voorbeelden
❖ Netwerken tijdens een informatiebijeenkomst over een re-integratieproject van

een grote speler
❖ Afspraak bij een gemeente om te informeren waar de behoeftes liggen
❖ Bijeenbrengen van verschillende partners die enthousiast zijn over bijvoorbeeld

een leer-werkproject
❖ Een regio ondersteunen met het opzetten van taalcursussen voor Oekraïners
❖ Informeren of er al mogelijkheden zijn bij een gemeente die je tijdens een

bijeenkomst sprak en moeilijkheden ervoer bij een voor ons interessant project

Wie zijn wij?
Stichting Op Weg Naar Werk is in 2019 gestart door drie nieuwkomers in Nederland. In
onze eerste jaren hebben wij gemerkt dat de begeleiding van nieuwkomers niet optimaal
is, en het is het doel van de stichting hier verandering in te brengen. Hiervoor zijn wij
bereid buiten de boxen te denken en vernieuwende trajecten aan te bieden op het gebied
van taal, inburgering en begeleiding naar werk en opleiding. Wil je meer weten? Check
dan onze website ownw.nl voor meer informatie!

De procedure
Als de vacature je aanspreekt, stuur een motivatiebrief die duidelijk maakt wat jouw
waarde voor Op Weg Naar Werk is, waarom wij voor jou van waarde zijn, en een CV.
Hierna volgt voor de geselecteerde kandidaten een telefonisch gesprek van een half uur.
Op basis daarvan maken we een selectie voor een tweede, en laatste, fysieke gesprek,
waarin we meer op de dagelijkse praktijk binnen onze organisatie ingaan.

Stuur een e-mail met je motivatie en je CV naar m.buis@ownw.nl.

Heb je eerst nog vragen over deze functie, stuur ons dan gerust een bericht of bel naar
06 452 826 60.


