
Je gaat innovatieprojecten leiden die helpen om het personeelstekort in de 
zorg te verkleinen. Daarvoor werk je volop samen met mensen uit de zorg, het 
onderwijs en de gemeente. Door jouw regisseurskunsten zorg jij ervoor dat alle 
samenwerking en communicatie binnen het project goed verloopt. 

Jouw werk
Nieuwsgierig als je bent, leer jij veel 
relevante mensen in het speelveld kennen, 
je bent een kei in samenwerken en in 
het begeleiden van projecten. Gezien de 
diversiteit aan projecten kun je gemakkelijk 
schakelen tussen de verschillende 
onderwerpen en verbindingen leggen. 
Jij weet waar jouw project de regionale 
ambities van deRotterdamseZorg raakt. Het 
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eigenaarschap binnen de projecten leg 
jij zoveel mogelijk bij de deelnemers. Met 
jouw enthousiasme houd jij ze betrokken 
en weet je goed aan te sluiten bij hun 
motivatie. Je creëert de omstandigheden 
waardoor zij impact in de organisaties 
kunnen maken. Regelmatig geef jij 
updates over de voortgang van de 
projecten. Pas als alles tot in de laatste 
details geregeld is en de opdrachtgever 
tevreden is, ben je echt klaar.
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JIJ HEBT

  HBO werk- en denkniveau
  Minimaal 2 jaar ervaring met 

projecten in de zorg of het 
zorgonderwijs

  Bekendheid met de zorg- en/of 
onderwijsorganisaties in de regio 
Rotterdam Rijnmond

  Kennis van projectmethodieken 
en bent bereid je de methodiek 
van Projectmatig Creëren eigen te 
maken

JIJ KUNT

  Gemakkelijk communiceren met 
iedereen binnen de in- en externe 
organisatie

  Meerdere projecten naast elkaar 
managen, on time en binnen budget 

 Improviseren en doorzetten
  Probleemoplossend- en analytisch 

denken 
  Organiseren waarbij je jouw 

creativiteit en inventiviteit gebruikt

deRotterdamseZorg is een 
werkgeversorganisatie en bestaat uit een 
netwerk van 28 zorgorganisaties en 4 
onderwijsorganisaties. Samen werken 
we aan één missie: de zorg in Rotterdam 
sterk maken en voorzien van voldoende 
goed opgeleid zorgpersoneel, nu én in 
de toekomst. Als jij bij ons komt werken 
committeer jij je aan onze missie. We  
hebben hierin immers allemaal een 
verantwoordelijkheid. 

Het bureau van deRotterdamseZorg is 
de motor van het netwerk. Hierin werk 
jij met een klein programmateam en een 
grote groep flexibele projectleiders.

Waar kun je op rekenen?
We hebben een lerende cultuur waarin 
we elkaar uitdagen en stimuleren. 

Wij vinden dat hard werken en hard 
lachen erbij hoort. Dagelijks op de 
werkvloer, online, aan de lunchtafel en 
tijdens teammeetings. Maar ook tijdens 
uitjes naar strand of bos of in onze 
zelfbedachte teamchallenges.

Je komt bij voorkeur zo snel mogelijk 
bij ons in dienst met een contract van 
tenminste 1 jaar. Arbeidsvoorwaarden 
zijn conform CAO Ziekenhuizen. Of je  
blijft in dienst bij jouw zorgwerkgever die 
een uurvergoeding ontvangt voor jouw 
inzet bij ons.

Kennismaken?
Solliciteren kan tot en met 25 juni 2021. 
Stuur je CV en motivatiebrief of een 
filmpje naar: info@derotterdamsezorg.nl 
ter attentie van Margareth Kagie of 
benader haar voor meer informatie.

https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
mailto:info%40derotterdamsezorg.nl?subject=Tav%20Margareth%20Kagie%2C%20betreft%20vacature%20communicatiemedewerker
https://derotterdamsezorg.nl/het-bureau/
https://twitter.com/rotterdamsezorg
https://www.linkedin.com/company/derotterdamsezorg/
https://www.facebook.com/deRotterdamseZorg/
https://www.instagram.com/derotterdamsezorg/
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