Vacature

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus zonder
documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting
Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen en donaties
en de grote inzet van vrijwilligers.

Gastbegeleider m/v
Samenvatting
Wil jij vluchtelingen in hun moeizame zoektocht naar een duurzaam bestaan in Nederland of
daarbuiten en in het dagelijkse leven begeleiden? Solliciteer dan nu!
Uitgebreide omschrijving
Als Gastbegeleider biedt jij begeleiding aan onze cliënten, genoemd gasten, op weg naar een
duurzame toekomst. Een Plan van Aanpak is daarbij leidend: wat is het meest kansrijke traject voor
deze gast en welke stappen moeten daartoe gezet worden. De begeleider maakt daarbij gebruik van
de expertise van collega's en verschillende organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk.
Cruciaal is het evenwicht tussen professionaliteit en vertrouwen in de omgang met elkaar.
De Gastbegeleider:
- Begeleidt de gast in dagelijkse regelzaken, bij vragen en moeilijke beslissingen,
- Ondersteunt gast bij contacten over juridische en/of medische kwesties,
- Activeert gast in de richting van zelfredzaamheid,
- Motiveert gast deel te nemen aan cursussen en activiteiten.
Affiniteit of zelfs ervaring met de problematiek van vluchtelingen is belangrijk om deze functie goed te
kunnen vervullen.
Over Stichting GAST
Stichting Gast zet zich in Nijmegen en omgeving in voor een duurzaam bestaan van
ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland of daarbuiten. Ons streven is om deze vluchtelingen,
voor zover zij een binding hebben met Nijmegen, te begeleiden bij de aanpak van problemen en het
maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid
om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economische zelfstandige toekomst.
Wij doen dit met een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers dat wordt geleid door een
bezoldigde algemeen coördinator.
Meer informatie over Stichting Gast kunt u vinden op de website (www.stichtinggast.nl).
Solliciteren? Mail dan svp een (kort) cv naar info@stichtinggast.nl

