
 

 

 

 

Sagènn is er voor iedereen die graag Nederlands wil leren of zijn Nederlands wil verbeteren. 

Als specialist in Nederlands onderwijs voor anderstaligen ondersteunen we bij het leren van de 

taal, en bij het ontwikkelen van reken en digitale vaardigheden, in het wegwijs worden in 

Nederland, en de praktische omgangsvormen in privé, werk en op school.  

Voor ons nieuwe project Inburgering in Utrecht zijn we op zoek naar een gedreven en enthousiaste:  

 

Project Coördinator  
 

 

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de organisatie, realisatie, de financiële en kwalitatieve 

prestatie van het project. Je onderhoudt en verstevigt de relatie met de opdrachtgever en bewaakt de 

gemaakte afspraken. Je start in Utrecht samen met een team en je bent verantwoordelijk voor de 

organisatie van de inburgeringscursussen en de personele planning en aansturing. Je sluit regelmatig 

aan bij bijeenkomsten en initiatieven in de stad en/ of regio om ons aanbod onder de aandacht te 

brengen en verbinding te zoeken.  

 

De werkzaamheden: 

• Bewaken contractafspraken en budget en dit kunnen vertalen naar onze dienstverlening 

• Onderhouden contact met opdrachtgever en netwerk 

• Personele planning, waaronder aannemen en begeleiden personeel 

• Plannen van te starten groepen en personele bezetting 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren 

• Organiseren en deelnemen aan diverse overleggen 

• Deelnemen aan kwaliteitsoverleg 
 

 

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat:  

• Je beschikt over een HBO werk-/denkniveau  

• Je ervaring hebt met plannen en organiseren 

• Je goede sociale en communicatieve vaardigheden hebt 

• Je plannen ziet als een uitdaging 

• Je initiatiefrijk en stressbestendig bent 

• Je woonachtig bent in of rondom de regio Utrecht  

• Je beschikbaar bent voor 32-40 uur per week  

 

 

Wij bieden:  

Een uitdagende baan van 32-40 uur per week! 
De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de verbetering van de positie van mensen. Sagènn biedt 
ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief, waarin we samen werken aan het realiseren van 
effectieve en vernieuwende oplossingen voor onze interne en externe klanten.  
 

 

Reageren:  

Heb je interesse of weet je iemand in je netwerk? Neem dan contact op met Jessica Haket via T: 06-

553 826 61 of stuur je CV naar E: J.Haket@sagenn.nl. 
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