Projectleider intern en ketensamenwerking

(24 -32 uur voor 2 jaar)

Draag je graag bij aan een inclusieve samenleving? Een samenleving waarin iedereen kans
heeft op werk en zich kan ontwikkelen? Dan heeft Inclusief Groep misschien een mooie
functie voor je. Want er gebeurt nogal wat op de arbeidsmarkt: landelijk, in de
arbeidsmarktregio’s (AMR) en in de subregio FactorWerk Noord-Veluwe. Hoe stroomlijnen
en verbinden we al deze initiatieven en ontwikkelingen? En hoe komen we tot concrete
uitvoering, in het belang van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dit is de taak
van de manager van Inclusief Intervens. Ter ondersteuning van de manager zoeken we een
ervaren projectleider:
Als projectleider ben je breed inzetbaar op projecten binnen Inclusief Groep en vanuit
ketensamenwerking. Je initieert, realiseert en leidt projecten die worden opgezet vanuit
óf in samenwerking met Inclusief Groep. Zoals projecten voor samenwerking met
zorginstellingen en projecten met gemeenten of onderwijs, bijvoorbeeld het ontwikkelen
van (interne) leerlijnen. Je wordt aangestuurd door de manager Inclusief Intervens en
werkt nauw samen met de teammanagers van Inclusief Intervens en de unitmanagers van
Inclusief Gresbo.
Dit ga je doen!
• Je doet voorstellen over mogelijkheden en kansen voor Inclusief Groep
• Je zoekt de verbinding met bestaande initiatieven, binnen Inclusief Groep of lokaal
• Je initieert, realiseert en leidt projecten
• Je stelt projectplannen op en stemt deze af met belanghebbenden
• Je stelt multidisciplinaire projectgroepen samen
• Je stuurt op doelen en resultaat, bewaakt de voortgang en grijpt zo nodig in
• Je bent budgetverantwoordelijk voor de projecten
• In afstemming met collega’s ontwikkel je aanvullende programma’s, trainingen e.d.
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• Je ondersteunt bij de uitwerking van het bouwplan van Inclusief Intervens
Dit vinden we belangrijk
• Je hebt ruime ervaring met het opstellen van projectplannen en het vertalen van
beleid in concrete voorstellen
• Je hebt kennis van en ervaring met planmatig werken
• Je bent ervaren in het aansturen van projecten en projectmedewerkers
• Je bent organisatiesensitief en kunt verschillende belangen hanteren en afwegen
• Je bent daadkrachtig en hands-on en hebt probleemoplossend vermogen
• Je bent goed in het leggen en onderhouden van contacten en netwerken
• Je hebt kennis van het sociaal domein en van arbeidsmarktontwikkeling
• Je hebt aantoonbare adviesvaardigheden
• Je kunt zelfstandig werken én werkt goed samen in een team en een netwerk
• Je bent communicatief en schriftelijk vaardig
• Je hebt een hbo werk- en denkniveau
Dit bieden we je
• Een afwisselende functie binnen een enthousiast en dynamische organisatie
• De arbeidsvoorwaarden van de eigen cao van de Inclusief Groep zijn van toepassing.
• Salaris max €4212,- bruto per maand op basis van 36 uur per week
Enthousiast?
Ben jij de enthousiaste projectleider intern en ketensamenwerking die we zoeken?
Stuur ons dan een motivatiebrief met CV naar: sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v.
Projectleider intern. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Chantal Vos,
Manager Inclusief Intervens, telefoon: 0341 – 565 400. Een assessment kan onderdeel zijn
van de sollicitatieprocedure.

