Wij helpen gevluchte studenten en professionals om een nieuw leven op te bouwen
in Nederland. Met 110 collega’s en samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, het
bedrijfsleven én onze donateurs, maken we de weg vrij voor professionele
ontwikkeling. Jaarlijks begeleiden we ruim 3.300 vluchtelingen tijdens hun opleiding
of loopbaan.
We werken in vijf regioteams, elk team wordt aangestuurd door een leidinggevende. Voor het
regioteam Zuid zoeken we een:

Regiomanager (32 uur)
Wat houdt het werk in?
Je gaat relaties met stakeholders aan en creëert nieuwe kansen in de regio. Je bent verantwoordelijk
voor het regionaal positioneren van je team. Samen met je team verbeter je continu de
werkprocessen, zodat het team steeds effectiever wordt. Op deze manier vergroot je de kansen
voor gevluchte studenten en professionals op meerdere vlakken. Je geeft op coachende wijze
leiding aan verandering en motiveert & begeleid je teamleden bij het aangaan van veranderingen in
werkwijze en focus. Je draagt actief bij aan beleids- en organisatieontwikkeling. Samen met je
collega leidinggevenden in de regio ben je zelfsturend en verantwoordelijk voor de teamresultaten.
Naar verwachting zal de functie in 2022 transformeren naar de zwaardere functie van manager in
het MT. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele,
beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen en het waarborgen dat de dienstverlening op
korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen. Je bent mede verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van strategische beleid en je stuurt verschillende zelfstandige teams aan.
Wat bieden wij jou?
● Werk dat er echt toe doet;
● Een grote diversiteit aan collega’s: we streven naar een divers personeelsbestand;
● Aandacht voor jouw talentontwikkeling, we hebben een eigen UAF Academie;
● Werktijden die kun je flexibel indelen;
● Goede arbeidsvoorwaarden: ruime verlofregeling, eindejaarsuitkering en loopbaanbudget;
● Het salaris is conform de cao Sociaal Werk schaal 10 maximaal € 4712,00 bruto per maand
(36 uur). De inschaling wordt aangepast op het moment dat het een MT functie wordt;
● Een dienstverband van 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Jouw profiel:
•
Je bent een daadkrachtige en inspirerende leidinggevende met academisch of hbo+ niveau;
•
Je bent pragmatisch en uitstekend in staat om strategisch beleid om te zetten naar de
praktijk. Je voert beleid in, controleert, checkt nog een keer en stelt bij als dat nodig is;
•
Je bent omgevingssensitief en je gaat makkelijk relaties op alle niveaus aan;
•
Je weet je team te motiveren en mee te krijgen op het soms onzekere pad van verandering;
•
Je bent analytisch en je weet om een begrijpbare manier duiding te geven aan de
(strategische) koers van het UAF;
•
Je brengt minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring mee;
•
Bij voorkeur heb je kennis van (studie)begeleiding en arbeidsmarkttoeleiding.
Past deze vacature bij jou?
Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en cv voor 15 januari 2021 te sturen naar
sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2020-11. Voor vragen kun je terecht bij:
Mardjan Seighali directeur: Mardjan.seighali@uaf.nl of 06-51621443.

