
 

Vacature Projectondersteuner (vrijwilligersfunctie)   

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zoekt per direct een (vrijwillig) projectondersteuner voor ons Project 
Activering Ongedocumenteerden voor 12-16 uur per week 

 
Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de 
belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en 
psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. 
 
Het Project Activering Ongedocumenteerden is een nieuw initiatief van het ASKV. Het doel van dit 
driejarig project is om het toekomstperspectief van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning te 
vergroten. We beogen dit doel o.a. te bereiken door landelijke en lokale lobby in te zetten en diverse 
cursussen en trainingen te organiseren voor de doelgroep.  
 
De projectondersteuner werkt nauw samen met de twee projectmedewerkers.  
 

De voornaamste taken van de projectondersteuner: 

 Ondersteunen van de projectmedewerkers bij allerhande (administratieve) werkzaamheden 

op het gebied van deelnemersadministratie zoals: het invoeren van deelnemers in de 

database, het bijhouden van deelnemerslijsten, het nabellen van deelnemers voorafgaand of 

na afloop van een cursusdag; 

 Algemene administratieve ondersteuning zoals: het notuleren van vergaderingen en 

bijeenkomsten en het beantwoorden van algemene vragen per mail of telefoon over het 

project; 

 Het houden van intakegesprekken met deelnemers.  

 Ondersteunen bij het zoeken naar locaties, docenten, vrijwilligers;  

 Praktische en logistieke ondersteuning waar nodig tijdens de cursusdagen; 

 Eventueel communicatie taken zoals ondersteunen bij het uitzetten van informatie op 

verschillende websites, social media etc.  

De persoon die wij zoeken: 

 Heeft affiniteit met de doelstellingen van het ASKV 

 Is hands-on: energiek, houdt van aanpakken, is praktisch en toont initiatief 

 Heeft minimaal MBO werk- en denkniveau of is een HBO/Universitair opgeleid starter.  

 Staat stevig in zijn/haar schoenen en is enthousiasmerend 

 Spreekt meerdere talen (pre) 

 Is ten minste drie maanden beschikbaar, voor minimaal 12-16 uur per week (waaronder in 
ieder geval de donderdag). 

 

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen biedt: 

 Prettige werksfeer in kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en       
vrijwilligers 

 Een uitdagend, leerzaam project waarin je kennis kunt maken met alle aspecten van       
projectmatig werken.  

 Een vrijwilligersvergoeding van maximaal 120 euro per maand bij 16 uur per week (na een 
proeftijd van een maand).  

 
Belangstelling 
Een korte motivatie en CV kun je sturen naar pao@askv.nl, ter attentie van Marloes.  
Voor vragen kun je bellen met 06 407 13 599 

mailto:pao@askv.nl

