Your next step? Stap in de zorg van morgen, werk ook mee in onze netwerkorganisatie en
ontwikkel jouw talenten.

Projectleider
Unieke Rijnmond arbeidsvoorwaarden
16-20 uur per week
deRotterdamseZorg
deRotterdamseZorg bestaat uit 25 zorgwerkgevers en 4 onderwijsorganisaties die samen
met de gemeente en andere (innovatieve) stakeholders werken aan balans op de
arbeidsmarkt in de zorg. Wij bereiken onze doelen door gezamenlijke arbeidsmarktprojecten
te realiseren. Het bureau van deRotterdamseZorg coördineert de projecten en faciliteert de
projectleiders en projectmedewerkers.
Werkdelerschap
Projectleiders die voor deRotterdamseZorg projecten aan de slag gaan blijven in dienst van
de eigen organisatie en werken voor de duur van het project bij deRotterdamseZorg. We
noemen dit werkdelerschap. Het is voor de projectleider een unieke mogelijkheid om het
eigen netwerk te vergroten en om optimale projectervaring op te doen. Zo hebben we in
deRotterdamseZorg al samen gewerkt aan het inzichtelijk maken van de tekorten in de
huidige en toekomstige arbeidsmarkt, het verhogen van regionale instroom door
wervingscampagnes, zij-instroomtrajecten en regionale stagecoördinatie en werken we aan
een betere afstemming tussen onderwijs en praktijk. De projecten dragen altijd bij aan de
(arbeidsmarkt)missies van de werkgevers zelf.
Inhoud functie
De ziekenhuizen in deRotterdamseZorg gaan aan de slag met Unieke Rijnmond
Arbeidsvoorwaarden. Een gedurfd initiatief dat past bij de ambitie om een onderscheidende,
aantrekkelijke sector te worden én blijven. Het houdt in dat elke (nieuwe) medewerker naast
de vertrouwde regelingen zal kunnen rekenen op een extra aanbod, dat start met een
vitaliteitsprogramma. Als projectleider zorg jij dat dit programma overtuigend wordt; wie wil er
met zo’n pakket nou niet in de zorg werken? Samen met je team maak je een plan waarmee
de Unieke Rijnmond Arbeidsvoorwaarden niet alleen geïntroduceerd en ingericht worden,
maar ook trots blijven voorbestaan. Tijdens het project onderhoud jij het contact met de
opdrachtgever(s), rapporteer je over obstakels en mijlpalen en zorg je dat de samenwerking
efficiënt en prettig verloopt.
deRotterdamseZorg vraagt
• Je hebt HBO werk- en denkniveau;
• Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht;
• Je bent creatief en bezit vaardigheden om problemen te analyseren en tot
oplossingsscenario’s te komen;
• Je bent nieuwsgierig, open minded en leergierig;
• Je hebt een groot zelfstartend vermogen en doorzettingsvermogen;
• Je bent goed met mensen, kan verbinden, je bent een echte netwerker;
• Je hebt inhoudelijke kennis over het onderwerp van dit project.

deRotterdamseZorg biedt
Een mooie uitdagende opdracht waarin je je persoonlijk en inhoudelijk verder ontwikkelt op
projectmatig gebied. Bij aanvang van de functie bieden wij jou de 2-daagse training
Projectmatig Creëren aan. Deze is gepland op 7 en 8 februari 2019. Je bouwt een duurzaam
netwerk op binnen deRotterdamseZorg en je vergroot jouw projectervaring in een uitdagende
organisatie en omgeving waarbij je breed over organisaties acteert.
Praktische informatie
Je start bij voorkeur per 1 februari 2019 met de werkzaamheden onder leiding van de
programmamanager van deRotterdamseZorg voor de duur van vijf maanden. De gevraagde
inzet is gemiddeld 16-20 uur per week. Je combineert dit met jouw huidige baan. Jij behoudt
jouw huidige salaris en de instelling waar jij werkt krijgt voor jouw inzet een vergoeding van
€ 50,- per uur (incl. BTW en onkosten).
Heb je interesse of wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Amanda
Christianen. Solliciteren op deze functie kan tot en met 6 januari 2019 door het sturen van je
CV en een motivatiebrief of filmpje naar: info@derotterdamsezorg.nl ter attentie van Amanda
Christianen.
Omwille van de aard van het project en implementatie in de ziekenhuissetting gaat de
voorkeur uit naar een kandidaat uit een ziekenhuis.
deRotterdamseZorg online

deRotterdamseZorg? Dat ben jij!

