Vacature Mentorcoördinator
Beschrijving werkzaamheden
Voor veel kinderen is de periode van de lagere school naar de brugklas een hele spannende tijd. Naast
een nieuwe klas is de andere manier van leren iets wat voor problemen kan zorgen. School's cool biedt
deze kinderen een extra steuntje in de rug door ze te koppelen aan vrijwillige mentoren. De mentoren
bezoeken de leerlingen wekelijks thuis. Jij als mentorcoördinator in Amsterdam speelt in dit proces een
belangrijke rol. Je begeleidt de thuismentoren door hen te coachen, te adviseren en te ondersteunen. Je
voert selectiegesprekken met mentoren en stagiaires en matcht mentoren aan een leerling. Daarnaast
voer je gesprekken met de scholen en onderhoud je contact met de scholen van de voorgedragen
kinderen. Het gaat om een functie van gemiddeld 10 uur per week voor een langere periode. Daarnaast
ben je twee keer per jaar aanwezig bij teambijeenkomsten. Kortom, een functie met veel
verantwoordelijkheid en uitdaging!
Gewenst profiel
- Sterke sociale vaardigheden
- Inzicht in de ontwikkeling en belevingswereld van jongeren
- Flexibel in denken en uitvoering
- Samenwerkingsgericht
- Actief
- Coachend kunnen aansturen
Wat bieden wij
- Training voor mentorcoördinatoren
- Workshops met diverse onderwerpen, relaterend aan het begeleiden van mentoren
- Veel ruimte voor eigen indeling tijd en eigen inbreng
- Samenwerking met een ontzettend gezellig en bevlogen team
- Werken op een van de mooiste plekjes in het centrum van Amsterdam
- Je bouwt een breed netwerk op, gelieerd aan het onderwijs
- Teamuitjes, kerst- en nieuwjaarsviering
Werktijden
Het gaat om een functie van gemiddeld 10 uur per week voor een langere periode. De werktijden zijn
Solliciteren
Heb jij belangstelling in ontwikkeling en in de belevingswereld van jongeren? Ben jij een teamplayer en
in staat om coachend aan te sturen? Meld je dan nu aan of neem contact op voor meer informatie of
vragen over deze functie. Aanmelden kan via email: info@schoolscoolamsterdam.nl onder vermelding
van ‘vacature Mentorcoördinator’.

