GRENSVERLEGGEND ZORGEN
Zorggroep Meander, Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, Vredewold, Het
Hooge Heem, De Hoven, TSN Thuiszorg, Zonnehuisgroep Noord en Stichting Zorgcentrum de
Blanckenborgh hebben met GRENSVERLEGGEND ZORGEN de handen ineen geslagen om
samen te werken aan nieuwe concepten gericht op een duurzame organisatie van
specialistische zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Groningen.

"Samen

veranderen en ontwikkelen in de zorg in
de provincie Groningen”
met jou als

Projectmanager
Functieomschrijving
Jij bent een gedreven projectmanager met ruime ervaring in complexe veranderprocessen met
behandelaars en het werken aan nieuwe concepten. Samen met de deelnemende organisaties
formuleer je, op basis van een vooronderzoek, enkele deelprojecten gericht op een duurzame
organisatie van specialistische zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Groningen Je geeft
leiding aan het proces, werkt zelfstandig en rapporteert de voortgang aan de stuurgroep waarin
de deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een projectmanager die ervaring heeft in het verbinden van mensen en organisaties.
Over een stevige persoonlijkheid beschikt, inspireert en motiveert. En het proces leidt op een
manier die de samenwerking versterkt, gezamenlijke cultuurontwikkeling beoogt en de eigen
regie stimuleert. De projectleider is visionair, is gericht op samenkracht en durft anders te
denken en te handelen. Dit vraagt om leiderschap vanuit hoofd én hart, een grote mate van
organisatiesensitiviteit en verbindend vermogen. Het vraagt ook om ruimte te geven aan de

dialoog en om taal te kunnen geven aan de zaken die in de onderstroom kunnen spelen of
moeilijk uit te spreken zijn. Ten slotte is enthousiasme, daadkracht en focus op het resultaat van
belang.

Wat vragen wij?
Een passende opleidingsachtergrond op HBO+/WO werk- en denkniveau. Beschikt over
gedegen kennis van complexe veranderingsprocessen en heeft aantoonbare ervaring in het
managen daarvan. Uitstekende advies-, communicatieve- en sociale vaardigheden en
overtuigingskracht. Je bent sterk in het analyseren, kan je de context snel eigen maken, houdt
het overzicht en weet te verbinden door tegengestelde belangen te overbruggen.
Wat bieden wie?
Het betreft een tijdelijke aanstelling, voorlopig tot 1 januari 2020, voor ongeveer 28-32 uur per
week. De verwachting is dat de samenwerkende organisaties ook in 2020 de ondersteuning van
een projectmanager nodig hebben. De projectmanager treedt in dienst bij De Hoven.
Inschaling conform cao VVT, in FWG 60. Zowel de werktijden als de werkplek zijn flexibel in te
richten.
Meer info en solliciteren
Voor vragen over bovengenoemde functie kan contact worden opgenomen met Karin van der
Vries – manager ontwikkeling De Hoven - via het secretariaat 050-3672091.
Voor meer informatie over de deelnemende organisaties verwijzen wij naar de websites van de
organisaties.
Graag ontvangen wij je reactie uiterlijk 31 maart a.s. via de link op ZorgpleinNoord of via de link
op de website van De Hoven.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 5 april a.s.

