Projectleider Nieuwe Havens Langdurige Zorg
Werken aan een toekomstbesteding zorgconcept
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren, op onderdelen initiëren en
borgen van het proces om tot een kwalitatief hoogwaardige, op zorginhoud en innovatie
gerichte uitvoering te komen van de zorg- en dienstverlening in locatie Nieuwe Havens.
Deze woonvoorziening is geen reguliere woonvoorziening. Het is een gespecialiseerde
woonvoorziening, in ontwikkeling, waar op termijn (over circa 1 jaar) aan 48 cliënten zorg- en
dienstverlening wordt geboden. Het betreft cliënten met een verstandelijke beperking en
ouderdomsproblemen.
Het leggen van verbindingen van interne stafdiensten en externe partijen met de zorg en
dienstverlening(concepten) binnen Nieuwe Havens, is een belangrijk doel. Daarmee krijgt de
locatie een gespecialiseerd en innovatief karakter en het elan dat we nastreven.
De visie, uitgangspunten en het zorgverleningsconcept zijn vastgelegd in een notitie
‘Toekomstbestendig zorgconcept voor mensen met een verstandelijke beperking en
ouderdomsproblematiek’. Deze dient als stuurdocument. Voor de bouw is al een
projectleider actief, hier werk je op onderdelen soms mee samen. Als projectleider bewaak je
de stappen binnen het project, de kwaliteit ervan, het tempo en indien afgesproken, het
budget. Je legt verantwoording af en wordt ondersteund door de manager Langdurige Zorg.
Wat voor een collega zoeken we?
Functie-eisen:
Je beschikt minimaal over een beroepsgerichte HBO-diploma zoals HBO-V. Je hebt ervaring
met het werken in de gehandicaptenzorg. In het leiden van projecten heb je meerdere jaren
ervaring.
Je bent ondernemend: je neemt initiatief, je bent creatief en vasthoudend. Je bent in staat
veranderingsprocessen te begeleiden en medewerkers te inspireren, motiveren en te
stimuleren. Je bent enthousiast en gedreven.
De functie-specifieke competenties zijn:
Je bent een verbinder, communicatief sterk, analytisch scherp en innovatief. Jouw
schriftelijke vaardigheden zijn sterk. Je houdt ervan om met meerdere onderwerpen bezig te
zijn die allen een eigen dynamiek kennen. Je bent in staat om resultaat - en
kwaliteitsgerichtheid te werken. Je hebt lef om zaken te benoemen zoals je ze ervaart,
zolang deze bijdragen aan het behalen van de resultaten binnen het project. Je kunt goed
samenwerken, weet tegengestelde belangen te overbruggen en je weet mensen voor je te
winnen.
De kerncompetenties zijn:
Resultaatgericht, integer en klantgericht.
Wij bieden:
 De functie wordt uitgeoefend in een dienstverband van maximaal 18 uur per week
waar je flexibel mee kunt schuiven in de uitvoering van je taken.
 De functie is voor bepaalde tijd voor een periode van vooralsnog 1 jaar.
 Honorering: FWG 60
 Aanstelling zo spoedig mogelijk.

Reageren?
De vacature staat open tot 1 maart. Mocht je meer willen weten over de vacature dan kan je
contact opnemen met Sjuk Fransbergen, zorgmanager via (06) 53 76 26 16.
Kijk voor meer informatie over De Trans op de website www.detrans.nl.

