De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van
tolken gebarentaal bij onder andere de overheid, bemiddelingsbureaus en
consumentenorganisaties.
De NBTG is een relatief kleine en actieve vereniging met meer dan 500 leden verspreid over het
hele land. De vereniging kent een Algemeen Bestuur. Voor de ondersteuning van dit bestuur en voor
een aantal andere taken heeft de NBTG per 1 september 2015 een vacature voor een

FREELANCE BELEIDSMEDEWERKER
10-12 uur per week

De beleidsmedewerker is de spin in het interne en externe netwerk van de NBTG. Hij/zij zorgt voor
de dagelijkse continuïteit van de vereniging en is het centrale aanspreekpunt van onze organisatie zowel voor onze stakeholders, het bestuur als voor leden. De beleidsmedewerker is betrokken bij de
diverse ontwikkelingen in het werkveld en de diverse portefeuilles binnen het bestuur. Hij/zij
adviseert het bestuur over het te volgen beleid rondom het beroep tolk gebarentaal, voert in
opdracht van het bestuur beleidswerkzaamheden uit en is zij betrokken bij de diverse overleggen
die plaatsvinden met stakeholders.
Werkzaamheden
Werkzaamheden zijn onder andere:
•
•

•
•
•
•
•
•

het signaleren, inventariseren en analyseren van maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen rondom het beroep tolk gebarentaal.
voorstellen doen met betrekking tot beleidsvoornemens van de vereniging en een actieve
bijdrage leveren aan het bespreken van deze voorstellen. Hij/zij heeft hierin een
adviserende rol naar het bestuur.
het opstellen en uitvoeren van de beleidsvoorstellen/projecten al dan niet in samenwerking
met bestuursleden en de bureaumedewerker.
het opstellen van diverse documenten van de vereniging, zoals jaarverslag en werkplannen.
het onderhouden van de content op de website van de vereniging.
aanspreekpunt zijn voor beleidszaken voor de diverse stakeholders, bureaumedewerker en
leden.
het onderhouden en uitvoeren van het communicatieplan en het sociale mediaplan.
het onderhouden van contacten met stakeholders, externe relaties en het voeren van een
intensieve lobby inzake de portefeuille tolkvoorziening.

Profiel
De beleidsmedewerker is een initiatiefrijk en resultaatgericht persoon met helicopterview en een
HBO werk- en denkniveau. Hij/zij is in staat om samen te werken met een verscheidenheid aan
mensen en organisaties en is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. De
beleidsmedewerker is analytisch, flexibel en stressbestendig en is in staat om zelfstandig en
gestructureerd zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. Hij/zij beheerst over goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Tevens is de beleidsmedewerker bekend met het werkveld
en is bij voorkeur zelf actief als tolk gebarentaal om zo een goede vertaling van en naar de praktijk
te kunnen maken.
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De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan t/m 31-12-2015. In het najaar van 2015 zal het
beleidsplan van 2016 worden vastgesteld en op basis daarvan zullen nieuwe afspraken gemaakt
worden voor 2016.
Het uurloon wordt in overleg bepaald en is mede afhankelijk van relevante werkervaring.
Sollicitanten wordt verzocht om een indicatie van het uurtarief mee te sturen.
De gesprekken vinden plaats op 29 juni 2015 en de inwerkperiode begint op 17 augustus 2015.
Sollicitaties voor 15 juni 2015 richten aan info@nbtg.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u
ook mailen naar info@nbtg.nl.

