Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Als projectleider bij Zowelwerk werk je samen
met collega’s en diverse stakeholders aan projecten die gericht zijn op een duurzame balans op de
Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn.
Heb jij ervaring met het leiden van complexe projecten en ben je een echte netwerker? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Zowelwerk zoekt initiatiefrijke projectleider (32 uur)
Wat ga je doen?
 Je signaleert ontwikkelingen in het veld, duidt deze strategisch en tactisch en vertaalt ze van
daaruit naar concrete projectvoorstellen in verbinding met stakeholders.
 Je legt, onderhoudt en versterkt contacten met Flevolandse zorg- en welzijnsorganisaties,
onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV en overige stakeholders en weet daarin de specifieke
toegevoegde waarde van de eigen organisatie in te zetten.
 Je voert projecten uit waarbij je continu streeft naar verbetering.
 Je organiseert workshops, netwerkbijeenkomsten, werkconferenties etc.
 Je opereert naast het regionale netwerk tevens in een landelijk netwerk. Binnen dit netwerk
versterk je contacten en samenwerking en vertaal je waar wenselijk ‘best practices’ naar onze
praktijk in Flevoland.
 Je bouwt verder aan de professionalisering van Zowelwerk.
Wat bieden wij?
 Een uitdagende functie in een dynamische en politieke omgeving.
 Vrijheid om je werk zelf in te richten en vorm te geven.
 Ruimte voor eigen initiatief en het benutten van kansen die zich in het werkveld voordoen.
 Een verantwoordelijke positie binnen een gedreven klein team.
 Mogelijkheid tot het vergroten van je netwerk.
 Laptop en een mobiele telefoon.
 Salaris van minimaal € 2.793,- en maximaal € 4.118,- bruto per maand (schaal 9), bij een volledige
werkweek van 36 uur (afhankelijk van opleiding en ervaring). In de toekomst behoort doorgroei
tot schaal 10 tot de mogelijkheden.
 IKB (Individueel Keuzebudget) bestaande uit vakantietoeslag van 8% en 8,4% eindejaarsuitkering.
 CAO Sociaal werk is van toepassing.
 De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk met de intentie naar vast.
Wat vragen we?
 Je beschikt over HBO/academisch werk- en denkniveau.
 Je hebt aantoonbare ervaring als project- en/of procesbegeleider.
 Een netwerk in Flevoland is een pré.
 Je bent een resultaatgerichte ondernemer.
 Je bent creatief en origineel in denken en handelen.
 Je benut kansen, dan wel creëert deze in het belang van onze relaties.
 Je werkt zelfstandig en bent ook een uitstekende teamspeler.
 Je kunt schakelen tussen beleid/politiek en praktijk.
 Je leert snel.
Ben je enthousiast?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 september 2019 naar Zowelwerk t.a.v. Eefke Meijerink
(directeur): sollicitanten@zowelwerk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 40.

Over Zowelwerk
Zowelwerk is de regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland. Met onze relaties
werken wij aan balans op de arbeidsmarkt, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn
gewaarborgd blijft. Een belangrijk project van Zowelwerk is RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak
Tekorten) Flevoland. Hierin bundelt Zowelwerk de krachten van alle relevante stakeholders. Samen
werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.
Tevens verzamelen en delen we arbeidsmarktinformatie. Zowelwerk is op landelijk niveau aangesloten
bij RegioPlus. Vanuit dit samenwerkingsverband werken wij aan thema’s als: Kiezen en toeleiden,
Leren en opleiden, Werken en behoud. Daarbinnen is veel aandacht voor innoveren en
experimenteren. Zowelwerk vormt samen met CMO Project & Advies en Zorgbelang, het Centrum
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland.
Meer informatie?
Neem contact op met Karlijn de Vries via 0320-244259 of kijk op www.zowelwerk.nl. Volg ons ook op
Twitter en LinkedIn.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

