Projectleider
8 tot 12 uur per week
De ouderenzorg in de regio Zuid-HollandNoord staat voor een opgave: er is een
tekort aan gediplomeerde helpenden,
verzorgenden en verpleegkundigen.
Hoe kunnen we voldoende personeel
opleiden, zonder extra werkdruk te
veroorzaken bij de huidige medewerkers?
Hoe kunnen we de huidige gediplomeerden
zo efficiënt mogelijk inzetten?

Wij vragen
-

Ervaring in de rol van projectleider in
een vergelijkbaar aandachtsgebied
Kennis van de ouderenzorg en
bijbehorende opleidingen
Goede communicatieve vaardigheden
HBO werk- en denk niveau

Wij bieden

Kom jij ons team versterken? Dan bieden
wij jou:
Om deze vragen te beantwoorden hebben
● uitdagende projecten
de zorginstellingen Groot Hoogwaak,
● een prettige werksfeer
Activite, Alrijne woonzorg en Stichting
● salaris conform cao VVT, FWG 50
HOZO twee projectvoorstellen ingediend bij
● een contract voor een jaar met de
het Zorgkantoor. Wij mogen nu starten met
mogelijkheid tot verlenging
deze projecten.
● volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling
We hebben subsidie gekregen tot en met
december 2019, en er is uitzicht op subsidie
in de drie jaren erna. De projectleider
wordt bekostigd uit deze subsidie.
Wil je meer weten over deze functie? Neem

Informatie

Wat ga je doen?

dan contact op met Harriët van der Meer
via telefoonnummer 0252 – 576 500.

Je plant en organiseert de activiteiten in de
Bij indiensttreding vragen wij je om een
projectplannen.
verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze is
aan te vragen bij de gemeente waar je
Je bouwt relaties op met de organisaties
staat ingeschreven. Een VOG geeft aan dat
waarmee je samenwerkt: zorginstellingen,
jouw gedrag geen belemmering vormt voor
opleidingsinstellingen, UWV en
deze functie. De VOG wordt door ons
gemeentelijke diensten.
vergoed.
Je zorgt dat de projecten voortgang hebben
en tot de juiste resultaten leiden.

Solliciteren

Ben je enthousiast en voldoe je aan de
Je legt besluiten voor aan de werkgroep. Je eisen? Dan ontvangen wij jouw sollicitatie
draagt zorg voor een goede verantwoording en cv graag via hr@hozo.nl. Je krijgt binnen
in tijd en geld aan de werkgroep en aan het een week een reactie.
Zorgkantoor.

