
 
 

Maak jij je hard voor toekomstperspectief voor jonge alleenstaande vluchtelingen? Weet je als geen ander hoe 
je jongeren kunt helpen meer eigen regie te realiseren? En kun je werken op basis van uitgangspunten die 
jongeren belangrijk vinden? Dan is deze functie wat voor jou! 
 
 
SAMAH werkt met (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers tussen de 15-25 jaar aan 
toekomstperspectief en helpt hen hun weg te vinden in Nederland. Dat doen we onder andere met informatie, 
voorlichting en support. We werken daarbij altijd samen met jongeren die al langer in Nederland zijn en hun 
ervaringen willen inzetten om andere jongeren te helpen.  
 

 
 
Voor nieuw te starten projecten zijn we per 1 april 2023 op zoek naar: 
 
 

Projectmedewerker m/v/x voor 28 uur, standplaats Hilversum 
 
Je gaat werken in een klein team van medewerkers, stagiaires en ervaringsdeskundigen, die werken in 
wisselende samenstelling op ons landelijk kantoor in Hilversum. We hebben een actieve jongeren-community 
en landelijke helpdesk en werken aan verschillende thema’s op basis van projectfinanciering.  
 

Wat je gaat doen • Het bemensen van de SAMAH-Helpdesk, het beantwoorden van binnengekomen vragen 
en het opvolgen van deze vragen 
• Het informeren en begeleiden van jonge alleenstaande asielzoekers tussen de 15 – 25 
jaar over hun rechten, plichten en positie; 
• Samen met de jongeren werken aan de invulling van hun leven en toekomstperspectief; 
• Het begeleiden en uitbreiden van de SAMAH community, bestaande uit jongeren en 
ervaringsdeskundigen die al langer in Nederland zijn 
• Ontwikkelen van (digitale) informatie en voorlichtingsmaterialen voor jongeren  
• Het samen met ervaringsdeskundigen opzetten en coördineren van voorlichtingen, 
inloopspreekuren en activiteiten op de locaties (door heel Nederland) waar de jongeren 
wonen; 
• Bijdragen aan onderzoek en lobbyactiviteiten; 
• Het begeleiden van vrijwilligers en/of stagiaires; 
• Leggen en onderhouden van externe contacten met 
organisaties/samenwerkingspartners; 
 



 
 

Wat vragen we  • Afgeronde HBO opleiding op het terrein van Social Work of Pedagogiek en daarbinnen 
kennis van ontwikkeling van jongeren/adolescenten en hoe hen daarbij te begeleiden, 
kennis van presentietheorie, kennis van jongerenparticipatie en de daarbij behorende 
begeleidingsstijlen, kennis van organiseren, activeren-motiveren-stimuleren, kennis van 
faciliteren;  
• Aantoonbare werkervaring op het terrein van asielzoekers en vluchtelingen, kennis van 
asielprocedures is een pre; 
• Ervaring op het terrein van jongerenparticipatie; in staat om jongeren te faciliteren en 
hun belangen leidend te maken, in staat om proactief contact te onderhouden met 
jongeren en jongeren te activeren;   
• Affiniteit met outreachend werken en het participatief werken met jongeren; 
• Ervaring met projectmatig en vraaggericht werken en overdragen van expertise; 
• Competenties: daadkracht, enthousiast, planmatig, teamspeler, facilitator, proactief, 
communicatief en flexibel; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zowel in het Nederlands als 
het Engels. Kennis van Arabisch of Tigrinya is een pre. 
• In bezit van Rijbewijs B; beschikking over een eigen auto is een pre 
(reiskostenvergoeding conform CAO Sociaal Werk) 
 

Wat bieden we • Een uitdagende positie in een dynamische en informele werkomgeving; 
• Een professioneel team van collega’s werkzaam op het terrein van pedagogiek, 
jongerenparticipatie en asiel- en migratiebeleid; 
• Aanstelling per 01-04-2023 tot en met 31-12-2023, met de mogelijkheid tot verlenging 
bij goed functioneren en voldoende subsidiemogelijkheden; 
• De functie is gewaardeerd in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk; 

 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Adimka Uzozie (directeur, 
adimka@samah.nl). Verdere informatie kunt u vinden op onze website: www.samah.nl 
 
Sollicitatiebrieven met Curriculum Vitae kunnen uiterlijk tot 3 maart 2023 worden verstuurd aan: SAMAH, t.a.v. 
de directeur, Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum of naar het e-mailadres: info@samah.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in Hilversum op donderdag 9 maart dus reserveer deze datum 
alvast in de agenda. 
 
 
Over SAMAH 
 
SAMAH is een onafhankelijke, landelijke stichting die is opgericht met als doel participatie van (voormalige) 
alleenstaande minderjarige asielzoekers/vluchtelingen in de leeftijd van 15-25 jaar te bevorderen en hun 
positie in Nederland te verbeteren. Sinds haar oprichting in 1999 hebben meer dan 5000 jongeren in projecten 
en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, 
festivals, trainingen, coachingstrajecten en vrijwilligerswerk. 
SAMAH werkt samen met jonge alleenstaande asielzoekers aan het verbeteren van hun belangen, rechten en 
positie. SAMAH streeft dit na in nauwe samenwerking met jongeren zelf en door middel van diverse projecten.  
 


