Awardbegeleiders voor nieuwe Awardgroep in Tilburg
The International Award for Young People Nederland, Award NL, zoekt drie enthousiaste
mensen om in Tilburg de eerste Awardgroep te starten. Jullie zetten de groep op en
begeleiden dan de jongeren bij deelname aan het Awardprogramma. In deze functie staat
vooral het contact met de jongeren centraal, ervaring in het werken met jongeren tussen de
14 en 24 jaar is dus zeker een pre. De Awardbegeleiders die we zoeken, kennen Tilburg,
hebben zo’n 3 uur per week tijd en zijn echte pioniers. Jullie vallen onder de vlag van de
landelijke stichting en worden van daaruit ook ondersteund en gecoacht.

Je belangrijkste taken zijn:







Opstarten van een nieuwe groep.
Deelnemers tussen de 14 en de 24 jaar werven.
Aanstaande deelnemers ondersteunen bij de inschrijving via de website en het
ORB.
Deelnemers gedurende hun deelname begeleiden, coachen en motiveren om hun
doelen te halen.
Toezien dat de deelnemers aan alle eisen van een Award voldoen voor zij worden
voorgedragen voor een Award.
Verzekeren van de sociale en fysieke veiligheid van de deelnemers en van het
programma.

Voorwaarden om Awardbegeleider te kunnen worden:






Het onderschrijven van de doelstelling en visie van de Award.
Een enthousiaste, positieve en activerende houding.
Beschikken over geldig Verklaring Omtrent het Gedrag.
Het onderschrijven van de gedragscode.
Je bent minimaal 21 jaar.

Wat bieden we:
De kans een nieuwe groep op te zetten samen met
staf van een kleine ambitieuze stichting die deel
uitmaakt van een grote internationale organisatie.
Ruimte dus om te ontwikkelen, groeien en ambities
waar te maken van ons en van jezelf. Met een team
dat staat voor talentontwikkeling & maatschappelijke
betrokkenheid en dat gelooft in de impact van ons
programma; jongeren voor te bereiden op de
maatschappij. Dát verdient iedere jongere in
Nederland en daar gaan we voor #WorldReady.
Natuurlijk bieden we een vrijwilligersovereenkomst,
onkostenvergoeding, training en een gezellige werkplek in Tilburg.

Interesse?
Dan horen we dat heel graag en nodigen we je van harte uit voor een kennismaking; mail
naar info@award.nl of laat je gegevens achter bij onze stand op de Vrijwilligersmarkt in
Tilburg.
Meer informatie over de International Award kun je vinden op www.award.nl of
www.intaward.org.
Pascalle Cup, nationaal directeur, is telefonisch bereikbaar op 06-43490446 voor vragen over
de Award en de vacature. Mail kan ook; pascalle.cup@award.nl.

