Stichting Vluchtelingen Onder Dak (VOD) richt zich op hulpverlening en begeleiding van asielzoekers waarvan het
eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Zij doet dit door het bieden van juridische en persoonlijke begeleiding van
haar cliënten en voor zover mogelijk en noodzakelijk door het verstrekken van onderdak en leefgeld. De organisatie
draait voornamelijk op vrijwilligers.

Juridisch medewerker m/v
Wij zijn voor 2 dagdelen per week op zoek naar een betaalde kracht die juridische begeleiding wil bieden aan
uitgeprocedeerden en mensen waarvan de vergunning tot verblijf asiel is ingetrokken en die vragen hebben rond
hun verblijfsrecht. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid tot het alsnog of opnieuw verkrijgen van een
verblijfstitel, doormigratie of voorbereiding op en begeleiding bij terugkeer.
Naast de juridisch medewerker is er een coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding in dienst die de
ondersteuning van de cliënten organiseert bij vragen rondom inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs,
opvoeding, zinvolle dagbesteding, opdoen van contacten, etc.
Taken:
- spreekuur houden;
- doornemen van dossiers op mogelijkheden tot het verkrijgen van een verblijfstitel;
- geven van informatie en advies aangaande juridische procedures;
- ondersteuning tijdens juridische procedures (eigen caseload);
- maken van vluchtverhaalanalyses;
- namens cliënt contact leggen en onderhouden met instanties (bijvoorbeeld IND, DT&V, gemeente);
- activiteitenregistratie en voortgangsrapportages;
Benodigde kennis en vaardigheden:
- minimaal hbo werk- en denkniveau;
- bij voorkeur beschikbaar op de woensdagmiddag;
- affiniteit met de doelgroep;
- betrokkenheid bij de cliënt, maar ook het vermogen om grenzen te stellen;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- goede beheersing van de Nederlandse taal en eventueel een andere taal;
- bekendheid met de vreemdelingenwetgeving en de asielprocedure;
- woonachtig in of in de omgeving van Wageningen.
Positie binnen de organisatie en verantwoordelijkheden:
De juridisch medewerker wordt aangestuurd en begeleid vanuit het bestuur van de Stichting Vluchteling Onder
Dak. Vanuit het stichtingsbestuur wordt een vaste werkbegeleider aangesteld die contact onderhoudt met de
juridisch medewerker en waarop in probleemsituaties kan worden terugvallen.
De juridisch medewerker werkt nauw samen met de coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding en draagt
samen met deze medewerker de verantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan de cliënten.
Inzet
Gevraagd wordt een inzet van 2 dagdelen verspreid over de week, waarvan vanwege het spreekuur er altijd
aanwezigheid noodzakelijk is op een middag.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar. Honorering vindt plaats conform de CAO Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening.
Reacties
Wij zien uw reactie voorzien van een cv en een motivatie graag tegemoet voor 5 september per brief of mail.
Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de heer J. Bogers (06-22527690) of de heer J.H. Roseboom
(06-51777001).
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