
 
 
 
 
 
 
AKROS is sterk actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Kinderopvang en 
Welzijn in Amsterdam en omstreken. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een actieve, leefbare en 
gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. Voor de periode van 01 
mei 2019 tot en met 31 december 2019 zijn wij voor Taal & Participatie op zoek naar een:  

 

 Consulent Taal  
Voor 20 uur per week 

 
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 2019 de opdracht gekregen van Stadsdeel West en stadsdeel Zuid voor het uitvoeren van een 
Taal Informatiepunt. En zoekt daarvoor per direct een collega consulent. Het gaat om een tijdelijke functie van 20 
uur per week, waarbij de nadruk ligt op de uitvoering van spreekuren in Zuid, West en uitvoering van het project 
Meedoen Werkt; een samenwerking tussen TIP en WPI. Daarnaast bestaat je werk uit het organiseren van 
bijeenkomsten voor (taal)vrijwilligers in Zuid (Taaltafels) 
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 en klantmanagers van de gemeente; 

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

• Telefonisch spreekuur houden 

• Begeleiden van vrijwilligers 

• Je werkt nauw samen met de collega’s bij AKROS Taal 
 
Het team van het Taal Informatie Punt bestaat uit twee consulenten; een coördinator TIP, een projectleider en 
vrijwilligers die ondersteunen bij het uitvoeren van de spreekuren. Tevens werk je nauw samen met de collega’s bij 
AKROS Taal & Participatie 
 
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 (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 2 mei 2019 a.s. richten aan AKROS, t.a.v. Jacqueline Weijer, via sollicitatie@akros-
amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 201912. 
De gesprekken vinden plaats in de week van 6 mei. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 
met mw. J. Weijer, projectleider Taal via 020- 2610577 en Jennifer de Boer via 020-2610577 
 
Over AKROS 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. AKROS biedt taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor 

participatie en welzijn in Amsterdam. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van professionele begeleiding, 

fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien.  

Privacy 
Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou aan 
AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde 
van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden jouw gegevens 
onderdeel van je personeelsdossier. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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