VACATURE
Projectleider projectgroep specialisatie & differentiatie
Binnen de beroepsgroep van tolken gebarentaal en onder tolkgebruikers wordt al jaren de
wens geuit om specialisaties binnen het beroep te bevorderen. Tolkgebruikers hebben een
groeiende behoefte aan gespecialiseerde tolken, in welke behoefte momenteel niet altijd
voorzien kan worden. Ook is het voor tolkgebruikers niet inzichtelijk of iemand
gespecialiseerd is aangezien er op dit moment geen formeel erkende specialisaties
toegekend worden (behalve aan SIGV-tolken) en niet duidelijk is wat de voorwaarden zijn
voor een specialisatie.
De projectgroep Specialisatie & Differentiatie stelt zich tot taak de kwaliteit van tolken in
situaties die specifieke kennis en vaardigheden vereisen, te optimaliseren. Daarbij moeten
de kennis en vaardigheden van tolken worden getest en geverifieerd, zodat ook voor
tolkgebruikers duidelijk en inzichtelijk wordt dat een specialisatie is verkregen op basis van
objectieve eisen.
De projectgroep Differentiatie & Specialisatie is op zoek naar een

Projectleider
per 10 april 2017
De projectleider vormt samen met de leden van de projectgroep het team dat samenwerkt
aan de opzet van een specialisatie- en differentiatiesysteem voor tolken NGT en mogelijk
ook voor schrijftolken.
De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Schrijftolkenvereniging
(NSV), de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), de tolkgebruikersorganisaties, de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) en tot slot
uit de opstellers van twee voorstellen voor een specialisatie- en differentatiesysteem.

Als projectleider heb je als hoofdtaken:
•
•
•

•
•
•
•

Het voorzitten van de overleggen van de projectgroep.
Het coördineren en begeleiden van het totale proces van voorbereiding tot en met
totstandkoming inclusief nazorg.
Het opstellen van plannen waarin concepten en ideeën worden uitgewerkt en
vertaald naar een planning, een projectbegroting en een concreet uitgewerkt
specialisatietraject.
Het bewaken van planning en begroting.
Het samenwerken met en onderhouden van contacten, intern en extern, met
eventuele andere betrokken partijen.
Het (mede) opstellen van subsidie-/financieringsverzoeken bij het werven van
sponsoren om dit project te kunnen financieren en realiseren.
Het verzorgen van de inhoudelijke, financiële en organisatorische evaluatie en
verslaglegging van het project na afloop van het project.

Vereisten:
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau.
Je hebt aantoonbare ervaring in projectleiding en -management (in een
soortgelijke functie);
Je bent initiatiefrijk en kunt sturen op resultaat;
Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, kunt goed
samenwerken.
Je hebt een brede kennis van en interesse in de Dovencultuur en het vakgebied van
tolken gebarentaal en schrijftolken.
Je hebt een goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en hebt
daarnaast een goede beheersing van het gesproken Nederlands of de Nederlandse
Gebarentaal.

Overige informatie
Het gaat om een parttime freelance aanstelling, van gemiddeld 4 uren per week gedurende
1 jaar op basis van een overeenkomst van opdracht.
Het tarief wordt bepaald in samenspraak met de opdrachtgever, de NBTG.
Het honorarium wordt gefinancierd uit de door jou te verwerven subsidie/financiering.
De projectgroep heeft een potentiële financieringsbron op het oog.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 2 april 2017 een e-mail met in een bijlage een relevante cv, waarin je
kort en helder beschrijft waarom jij de geschikte projectleider bent, aan info@nbtg.nl
onder vermelding van ‘vacature projectleider’. Gesprekken vinden plaats in de week van 3
april 2017.

