Vacature Coördinatoren Mediation Bureau
Het Centrum Internationale Kinderontvoering in Hilversum zoekt 2 coördinatoren van het
Mediation Bureau die samen deze functie fulltime vervullen.
Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding
aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met
(dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting
gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het Mediation Bureau is een onafhankelijk
onderdeel van het Centrum IKO. Het Mediation Bureau organiseert en coördineert
crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken, internationale
omgangszaken en toestemming voor vertrek zaken. ‘Crossborder’ betekent dat de ouders uit
verschillende landen afkomstig zijn en/ of hun normale verblijf in verschillende landen
hebben of willen gaan hebben. Mediation biedt ouders de gelegenheid om een regeling over
de verblijfplaats van het kind te treffen en/of afspraken te maken over een internationale
zorg- en omgangsregeling. Hierbij staat altijd het belang van het kind en een positieve relatie
met beide ouders en andere familieleden centraal.
Functie
De coördinatoren van het Mediation Bureau hebben een zelfstandige taak. Dit betreft
voornamelijk de organisatie van crossborder mediations, evenals advisering en praktische
begeleiding van de procedure rondom crossborder mediation. De werkzaamheden betreffen
onder meer het organiseren van crossborder mediations, advisering per telefoon en per email, de administratie en financiële afwikkeling van de mediations, en het organiseren van
mediatorsbijeenkomsten voor de betrokken mediators.
De coördinatoren van het Mediation Bureau hebben veel contact met betrokken ouders,
advocaten, mediators en rechtbank en zijn in dit werkveld de krachtige coördinatoren van
deze samenwerking.
Functie-eisen
* HBO werk- en denkniveau
* Uitvoerige organisatorische ervaring;
* Gevoel voor klantgerichtheid;
* Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in Nederlands en Engels;
* Stressbestendigheid en flexibel, indien nodig buiten kantooruren werkzaamheden te
verrichten
* Teamspeler; onderlinge communicatie in het belang van een soepele voortgang is
essentieel;
* Communicatief sterk;
* Affiniteit met mediation en financiën is een pré
* Zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken;
Het gaat om een 5-daagse bezetting samen in te vullen (3 om 2 dagen of ieder 2,5 dag, in
nader overleg overeen te komen).
Mocht u geïnteresseerd zijn in de functie dan kunt u z.s.m. en uiterlijk 12 juli a.s. reageren.
Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mw. Weck, Coördinator Mediation
088-8009009, of met mw. Van Walbeek, Bureauhoofd Centrum IKO, 088-8009000
U kunt reageren via de e-mail door een sollicitatie brief met CV te sturen naar
directiesecretariaat@kinderontvoering.org t.a.v. de heer mr. C. Çörüz directeur.

