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VACATURE 
MATCHER NEWBEES HAARLEMMERMEER 
 

Geloof je in talent en wil je graag bijdragen aan een inclusieve samenleving? Heb je ervaring met 

verbinden en organiseren? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

WIE ZIJN WIJ?  

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om het eigen talent te 

benutten. Waar je ook vandaan komt. Want wij geloven dat elk talent uniek is. Dat iedereen een bijdrage 

kan leveren aan de samenleving op basis van talent en gelijkwaardigheid. 

Newbees is een snelgroeiende, jonge organisatie die nieuwkomers voorbereidt op een baan, op een plek 

in onze samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, 

waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. 

Voor NewBees Haarlemmermeer zijn we op zoek naar een lokale en talentvolle nieuwkomer die ons helpt 

bij het waar maken van onze missie. Samen met de kwartiermaker van NewBees Haarlemmermeer match 

nieuwkomers aan mooie plekken in de regio Haarlemmermeer en ga je op zoek naar nieuwe kansen voor 

nieuwkomers.  

 

TAKEN  

• Nieuwkomers in Haarlemmermeer op de hoogte brengen van de NewBees traineeships. 

• Nieuwkomers interviewen, matchen en begeleiden naar passende werkervaringsplekken.  

• Workshops over de arbeidscultuur in Nederland en praktische tips voor solliciteren geven aan 

groepen nieuwkomers.  

• Samenwerkingen met organisaties in Haarlemmermeer initiëren en coördineren.  

• Bedenken, opzetten en coördineren van NewBees projecten.  

 

FUNCTIE-EISEN 

• Gemotiveerd om te werken met en voor vluchtelingen 

• Binding met/ netwerk van nieuwkomers in Haarlemmermeer  

• Sociaal vaardig: in staat om te verbinden met kwetsbare groepen  

• Goede communicatievaardigheden in Nederlands (B1)  

• Pré wanneer je Arabisch en/of Tigrinya spreekt 

• Pré wanneer je zelf een nieuwkomersachtergrond hebt 

• Wekelijks minstens 2 dagen per week beschikbaar 

• Startdatum: zo snel mogelijk 

 

INTERESSE? 

• Heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Sacha Bouma   

(T 06 15302237) of kijk op www.new-bees.org 

• Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie brief en jouw CV naar sacha@new-bees.org. 

https://new-bees.org/
mailto:sacha@new-bees.org
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