Vacature projectcoördinator
Met ervaring in het opbouwwerk
Heerenveen – 16-24 uur per week
Caleidoscoop zoekt een ervaren projectcoördinator. De kandidaat die wij zoeken heeft kennis van
en ervaring met opbouwwerk. Heb en houd jij het overzicht over meerdere projecten in
verschillende uitvoeringsfases? Houd je van netwerken en collega’s enthousiasmeren? Kun je een
tijdsplanning en budget opstellen en bewaken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Organisatie
Caleidoscoop is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. Wij werken samen met
inwoners aan een leefbare samenleving. Dit doen wij door vrijwilligers te ondersteunen,
verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van
leefbaarheid.
Het jaar 2022 zijn wij gestart met een ambitieuze ontwikkelagenda met interessante projecten op
het gebied van leefbaarheid, langer zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving. Na de
startfase zijn wij nu op zoek naar een projectcoördinator met ervaring in het opbouwwerk.
Functie
Wat ga je doen als projectcoördinator?
Je krijgt de opdracht om een breed scala aan nieuwe en bestaande projecten verder uit te werken,
de uitvoering te coördineren en duurzaam in te bedden in de organisatie.
Naast de uitvoering stel je verantwoordingen op. Verbinding, samenhang tussen de projecten en
onze basistaak én de borging in de organisatie zijn je doel. Met heldere communicatie zorg je
ervoor dat alle belanghebbers, intern en extern, aangehaakt zijn.
Voortgang, resultaten en nieuwe initiatieven en ontwikkelingen bespreek je regelmatig met
management en directie. Je werkt samen met een bevlogen team van sociaal werkers en externe
(project)partners.
Resultaatgebieden:
- Projecten ontwikkelen en uitwerken;
- Project- en tijdsplanning bewaken;
- Budgetbewaking;
- Contacten onderhouden;
- Samenwerken met netwerkpartners.

Functie-eisen
•

Minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en ervaring met projectmatig werken;

•

Werkervaring in het Sociaal Domein, met nadruk op opbouwwerk;

•

Een netwerker, die kan enthousiasmeren en motiveren, als ook in de samenwerking
ondernemend en verbindend te werk gaat, maar die ook los kan laten en verzelfstandigen;

•

Iemand die buiten kaders durft te werken en buiten kantooruren wil werken;

•

Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; Positieve houding ten opzichte van
de Friese taal.

Aanbod
Wat biedt Caleidoscoop jou?
•

Inschaling conform CAO sociaal werk, voorlopig ingedeeld in schaal 9;

•

De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken;

•

Gebruik van laptop en smartphone;

•

Reiskostenvergoeding;

•

Een budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling;

•

Een prettige werkplek in Heerenveen.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harald de Kluizenaar,
directeur-bestuurder, tel 06 - 53 57 58 45. Voor meer informatie over Caleidoscoop zie
www.caleidoscoopheerenveen.nl.
Solliciteren
Stuur je motivatie en cv zo spoedig mogelijk naar: info@caleidoscoopheerenveen.nl o.v.v.
sollicitatie projectcoördinator. We kijken uit naar je reactie!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

