Vacature
Projectleider
(8 uur p/w en in overleg meer of minder)
Locatie: Villa Duinlust te Bennebroek (centrum gemeente Haarlem)

Ben jij die enthousiaste, gedreven en betrokken collega die een leuke uitdaging zoekt? Dan gaan wij graag in gesprek met je!
Voor onze nieuw te bouwen vestiging locatie “Villa Duinlust” (Bennebroek) zijn wij op zoek naar energieke, pro-actieve en zelfstandig werkende projectleider
van ons nieuwe project. Als projectleider werk je samen met de directeur Zorg en Netwerk en draag je de verantwoordelijkheid dat het project op tijd gereed is
om open te kunnen voor clienten en het team. In het traject richting opening, verzorg jij o.a. de informatievoorziening voor (potentiele) cliënten, hun naasten,
doorverwijzers en de omgeving rondom de locatie. Daarnaast werk je samen met de Teamcoach Zorginhoud en de Teamcoach Organisatie & Samenwerking van
de organisatie bij het werven, selecteren en evt opleiden van nieuwe collega’s voor het project.
Het project Duinlust , inclusief haar cliënten en medewerkers, zal integraal onderdeel worden van het Team Haarlem/Kennemerland. Het gehele team zal
uiteindelijk zorg dragen voor de begeleiding van de cliënten in zowel locatie Rosenstock als Villa Duinlust + de ambulante klanten in deze regio.
Het beoogde resultaat waaraan de projectleider werkt is:
Het huisvesten van 10 cliënten op de locatie en zorgen voor aanwezige zorgplannen, werkrooster, medewerkers, inrichting, inventaris en overige werkmiddelen.
Daarnaast zorgt de projectleider voor de nodige netwerk- en samenwerkingsafspraken passend bij de cliënten en de locatie.
Na afronding van het project (lees openingsdatum Villa Duinlust) zal de Projectleider onderdeel worden (of blijven) van het team Haarlem/Kennemerland in de
functie van sociotherapeut 2. Casemanager.
Onze organisatie
De Heeren van Zorg stelt zichzelf al sinds 2008 tot doel om mensen te ondersteunen om op hun eigen manier en maximaal zelfstandig te laten functioneren.
Samen met alle betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ hebben. Hulp zetten we in om de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid te vergroten. Kenmerkend voor De Heeren van Zorg is dat we op zoek gaan naar woonprojecten waarbij we ieder pand beoordelen op een
belangrijk criterium: “ zou ik hier zelf willen wonen”? Door deze vraag onszelf keer op keer te stellen zijn we ook onderscheidend geworden door de keuze van
onze panden. Prachtige locaties, maatschappelijk betrokken en duurzaam op meerdere terreinen.
Locatiebeschrijving Villa Duinlust
De oorspronkelijke villa Duinlust dateert uit circa 1850 en maakte deel uit van de 18de-eeuwse buitenplaats Duinlust. Het pand was oorspronkelijk kleiner dan
de huidige villa: de zijgevels (Schoollaan) telden twee vensterassen (nu drie). Villa Duinlust heeft cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de
oorspronkelijke 18de-eeuwse buitenplaats Duinlust. Als woonhuis van de toenmalige rector van het St. Luciaklooster heeft het pand eveneens cultuurhistorische
waarde, die wordt versterkt vanwege de ruimtelijke relatie met het aangrenzende complex van het St. Luciaklooster, een gemeentelijk monument.
De Villa na oplevering
Villa Duinlust zal een plek zijn waar 10 cliënten beschermd of begeleid kunnen wonen (Beschermd wonen en/ of begeleid thuis). Daarnaast zal het team de villa
als uitvalsbasis gebruiken om ambulante clienten te ondersteunen in hun eigen thuissituatie, maar ook om ambulante clienten uit te nodigen om deel te nemen
aan groepsactiviteiten.
Het team heeft de beschikking over een grote groepsruimte met o.a. een eigen grote woon- leefkeuken. Deze zal dienst doen als plek om samen te komen met
de cliënten en middels diverse activiteiten leuk en zinvol bezig te zijn. Het aanbod voor deze groepsactiviteiten ontwikkelen we samen met de cliënten. Zo wordt
ons project vooral hun project!
Profiel Projectleider
•
•
•
•
•
•
•

Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar, in overleg kan dit meer of minder worden;
HBO werk- en/of denkniveau, richting Social Work;
Je hebt minimaal 0-2 jaar werkervaring;
Bij voorkeur kennis van Autisme al dan niet met co-morbiditeit;
Je bent cliëntgericht, planmatig, positief, representatief en oplossings- en resultaatgericht;
Je herkent je in onze kernwaarden en voelt je verbonden met onze missie en visie
Je beschikt over heldere schriftelijke- mondelinge communicatievaardigheden en je bent sociaal sterk;

Wat biedt De Heeren van Zorg jou

•
•
•

Je maakt onderdeel uit van een organisatie die vernieuwend is en leergierig, waarbij we het belangrijk vinden dat je fouten mag maken en kunt leren

•
•

25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week);

Een leuk team, een leuke werkplek binnen een leuke organisatie;
Salaris conform CAO GGZ, de functie is ingedeeld in schaal 50. Het salaris bedraagt minimaal € 2.689 en maximaal € 3.678 bruto per maand bij een
fulltime (36 uur per week) dienstverband;
Volop mogelijkheden om door te ontwikkelen;

Secundaire arbeidsvoorwaarden

•
•
•
•
•
•

Reiskostenvergoeding conform de CAO GGZ
8,33% eindejaarsuitkering
8% Vakantiegeld
35 LFB uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week)
Pensioen
Een laptop en telefoon van de zaak

Heb je interesse in deze functie en wil jij ons team versterken?
Stuur ons je cv en motivatie. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling HR via: hr@deheerenvanzorg.nl
‘acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld’

