Projectcoördinator groen
16-24 uur per week
Ben jij iemand met een hart voor de zorg? Heb jij affiniteit met groen? Zie jij ook de
meerwaarde van groen als verbindende factor tussen mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk voor team Welzijn op zoek naar een enthousiaste projectcoördinator groen.
Functie inhoud
Binnen de Posten hebben we 4 pijlers op het gebied van
welzijn, waaronder groen. Onder groen verstaan wij
groen binnen (activiteiten met groen, groene balkons) en
buiten (o.a. dieren, moestuin). We zien de meerwaarde
van groen voor ouderen en willen mensen uitnodigen om
vaker naar buiten te gaan en te genieten van het contact
met groen.
Als projectleider groen werk je samen met een
projectteam, vrijwilligers en externe partijen. Je bewaakt
de voortgang van de groene projecten en stemt af met
de diverse begeleiders. Je legt daarbij de verbinding met
de thema’s muziek, bewegen en eten & drinken. Je
verantwoordt de groene projecten (financieel en
inhoudelijk) aan het management, de Cliëntenraad,
geldverstrekkers en andere betrokkenen. Ook creëer je
meer draagvlak voor groen op de afdelingen, bij
ondersteunende diensten en externe partijen (bijv. de
gemeente).
Jouw profiel
Je hebt HBO werk- en denkniveau en bent ambassadeur
van groen. Je hebt affiniteit met het werken in de
ouderenzorg en kunt mensen enthousiasmeren. Je kunt
goed het overzicht behouden, overstijgend denken en
komt met creatieve ideeën. Ook kun je schakelen tussen
verschillende niveaus, omdat je met diverse mensen te
maken hebt. Je bent niet bang om kritisch te zijn

en keuzes te toetsen aan onze visie. Het is belangrijk
dat je goed kunt delegeren, omdat je als projectleider
niet zelf in de uitvoering gaat. Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden, legt makkelijk contact
en hebt overtuigingskracht. Je kunt out of the box
denken en naar mogelijkheden kijken wanneer je
problemen tegenkomt. Je bent flexibel beschikbaar.
Wij bieden
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 16-24 uur per
week, voor de duur van een jaar. Ingangsdatum z.s.m.
Verlenging van het contract behoort tot de
mogelijkheden. Het salaris is ingedeeld conform CAO
VVT in functiegroep 50. Verder investeren wij
voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet
alleen door opleidingen, maar ook door elkaar helpen
en samen te leren en te ontwikkelen. Samen met jou
maken we de Posten!
Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan
nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag
ontvangen we jouw motivatie en CV uiterlijk 31
december aanstaande per mail via
solliciteren@deposten.nl. De sollicitatiegesprekken
staan gepland op maandag 7 en woensdag 9 januari.
Voor meer informatie over de functie neem dan contact
op met Inge Vierhout, projectleider groen, telefoon:
053-4753753.

