
Vacature Programmamedewerker 
24 – 32 uur | 0,67 fte – 0,89 fte 
 

 

Bij het nieuwe azc aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht komt Plan 
Einstein Pahud (PEP). Daar wonen naast ongeveer 300 vluchtelingen ook 30 
jongeren. Zij kunnen bij Plan Einstein deelnemen aan cursussen en activiteiten of 
deze zelf organiseren, samen met bewoners uit de omliggende buurten en de stad 
Utrecht. Plan Einstein staat dan ook voor: Samen leven, samen leren en samen 
werken. 

Welkom in Utrecht is partner van Plan Einstein. Wij zetten ons in voor vluchtelingen 
en asielzoekers die in opvangcentra verblijven en voor vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning die zelfstandig in Utrecht wonen. Via ons worden activiteiten 
aangeboden voor, door en met vluchtelingen. Dit gebeurt onder andere op het 
gebied van taal, sport en cultuur. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd 
zoals samen koken, wandelen en klussen. Onze activiteiten helpen vluchtelingen bij 
het opbouwen van een sociaal netwerk en bij het leren kennen van de samenleving. 
Ze brengen ontspanning en dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling.  

Voor locatie Plan Einstein Pahud zijn we op zoek naar een programmamedewerker. 
Deze legt en onderhoudt contact met de doelgroep en met aanbieders van 
activiteiten, en zorgt voor de verbinding daartussen. Dat kunnen zowel individuen 
zijn als groepen. De programmamedewerker werkt samen met collega’s van 
Welkom in Utrecht en met andere organisaties waaronder de Plan Einsteinpartners.  
 
Om deze functie goed uit te kunnen oefenen moet de programmamedewerker 
zelfstandig kunnen werken, een open houding hebben en over 
improvisatievermogen beschikken. 
 
 
De programmamedewerker: 
 

• Signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hierop in 
• Legt en onderhoudt contact met de doelgroep 
• Brengt behoeften van de doelgroep in kaart 
• Zorgt voor een activiteitenaanbod voor de doelgroep 
• Zorgt voor de juiste randvoorwaarden voor de activiteit 
• Geeft daarvoor zo nodig advies, begeleiding, informatie en ondersteuning 
• Werft deelnemers voor activiteiten 
• Zorgt voor publiciteit over activiteiten 
• Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk in verband met het 

activiteitenaanbod. Denk aan vrijwilligers, culturele instellingen, 
overheidsinstellingen, sportorganisaties. 

 
 



Profiel: 
 

• HBO denk- en werkniveau 
• Kennis van de doelgroep 
• Kennis van het werkveld 
• Kennis van Arabisch, Farsi of Tigrinya is een pre 
• Heeft kennis van de Nederlandse samenleving en weet een brug te slaan 

tussen de (culturele) waarden van deze samenleving en de doelgroep 
• Professionele, neutrale opstelling naar (individuen binnen) de doelgroep 
• Analytisch vermogen om behoeften te kunnen vertalen naar een project of 

activiteit 
• Sociaal vaardig 
• Improvisatievermogen 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• Stressbestendig 
• Flexibel 
• Woont bij voorkeur in Utrecht 

 
 
Welkom in Utrecht volgt de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. De functie van programmamedewerker valt onder schaal 8. Het 
salaris ligt tussen de € 2867,- en €4046,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 
uur). 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur voor 8 januari 2023 je motivatiebrief en 
cv naar info@welkominutrecht.nu. Ook voor vragen met betrekking tot de vacature 
kun je dit mailadres gebruiken. 
  



 


