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AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Welzijn en 

Kinderopvang in Amsterdam en omstreken. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een 

actieve, leefbare en gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en 

bevolkingsgroepen.  

 

Er is een vacature ontstaan voor een  

Consulent taal 
10 uur per week van 1 maart tot en met 31 december 2018 

 

Algemene informatie 

Door de vele ontwikkelingen rond inburgering, vluchtelingen en veranderd taalaanbod is 

gebleken dat bewoners behoefte hebben aan een duidelijk en zichtbaar punt in de wijk waar 

zij de juiste informatie kunnen halen. 

Het Taal Informatiepunt is voor bewoners een duidelijk punt in de wijk waar zij met vragen 

over hun taalbehoefte terecht kunnen. Waar zij goed doorverwezen worden naar een voor 

hen geschikt traject.  

 

AKROS heeft voor 2018 de opdracht gekregen van Stadsdeel West voor het uitvoeren van 

een Taal Informatiepunt in West. En zoekt daarvoor per direct een collega consulent. Het 

gaat om een tijdelijke functie van 10 uur per week, waarbij de nadruk ligt op de uitvoering 

van spreekuren verdeeld over 4 locaties in West.  

De spreekuren moeten op verschillende dagen worden uitgevoerd, flexibiliteit is hierdoor een 

vereiste.  

Wat ga je doen: 

 Het koppelen van taalvraag en taalaanbod; 

 Geven van deskundig advies/informatie over inburgeren en inburgeringcursussen; 

 Onderhouden van netwerken waarin formele en informele aanbieders participeren; 

 Nauw samenwerken met taalconsulenten van de gemeente; 

 Signaleren van vragen in de wijk, doorverwijzen naar lokaal aanbod; 

 Overbrengen van kennis en expertise naar aandachts functionarissen in de Huizen 
van de wijk; 

 Begeleiden van vrijwilligers 

 Je werkt nauw samen met de collega’s bij AKROS Taal 
 

Wat neem je mee? 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met kennis van en ervaring 

met het vakgebied en de doelgroep.  



 

Specifieke functiekenmerken: 

 Op de hoogte zijn van wet, - en regelgeving omtrent inburgeren en vluchtelingen voor 
een juiste doorverwijzing; 

 Op de hoogte zijn en contacten onderhouden met alle organisaties in (formeel en 
informeel) op het gebied van activiteiten, taal, participatie; 

 Het kunnen werven en begeleiden van vrijwilligers; 

 HBO denk en werkniveau; 

 Kennis van de sociale kaart; 

 Kennis van organisaties in de wijk; 

 Kunnen improviseren en creatief zijn. 
 

Wat wij bieden 

 Een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie met een informele, 
collegiale sfeer, waar de ambitie hoog ligt; 

 Inschaling al naar gelang opleiding en ervaring met goede (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een verlofregeling, tegemoetkoming reiskosten en 
voordelen collectieve ziektekostenverzekering. 

 

Reageren? 

Je motivatie en CV kun je tot 1 maart 2018 a.s. richten aan AKROS, t.a.v. Jacqueline Weijer, 

via sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 201804. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. J. Weijer, 

projectleider Taal via 020- 689 88 18 en Jennifer de Boer via 020-6898818. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern kenbaar gemaakt. Bij gelijke 

geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sollicitatie@akros-amsterdam.nl

