Vacature Projectmedewerker Onder de Pannen Landelijk
Onder de Pannen landelijk is een project dat De Regenboog Groep in Amsterdam heeft opgezet
en dat nu landelijk wordt uitgerold volgens een sociaal franchisemodel. Via Onder de Pannen
huurt een economisch dakloze, die vanwege scheiding of verlies van werk op straat is komen te
staan, een kamer van een particulier voor de duur van een jaar. In dit jaar worden huurders
ondersteund bij het vinden van een duurzame woonplek. Onder de Pannen landelijk ondersteunt
andere gemeenten en hun lokale aanbieders zodat zij zelf Onder de Pannen kunnen gaan
aanbieden in hun regio. Door kennis over te dragen en ervaringen te delen bouwen we aan een
landelijk Onder de Pannen netwerk dat zich inzet voor vermindering van dakloosheid. Zie
www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen
Projectmedewerker (32 uur per week, per direct)
Kwaliteit, professionaliteit en enthousiasme staan bij ons hoog in het vaandel. We onderscheiden
ons door een persoonsgerichte werkwijze. Zie www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen
Ben jij die proactieve, gestructureerde, zorgvuldige, gedreven ‘spin in het web’ die onze ambitie
deelt om een Landelijk Onder de Pannen netwerk te bouwen?
Taken:
 Opstellen en bijhouden projectplanning
 Monitoren en vastleggen van acties en besluiten
 Organiseren, inplannen en voorbereiden van projectactiviteiten (trainingen en
workshops)
 Afstemmen van projectplanningen met verschillende externe partijen
 Zelfstandig uitvoeren van project deel activiteiten
 Meedenken en organiseren van activiteiten t.b.v. landelijk netwerk
 Optimaliseren, professionaliseren werkprocessen en documenten
 Eerste aanspreekpunt, ondersteunend aan en sparringpartner lokale partners (landelijk)
 Contact onderhouden met instanties (Gemeente, woningcorporaties, wijkteams, GGD)
Functie-eisen:
 Een relevante afgeronde Hbo-opleiding
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, maatschappelijk en/of
commercieel (woningcorporatie o.i.d.)
 Affiniteit met de doelgroepen van Tijdelijk Wonen
 Ervaring met projectmanagement; zowel grote lijnen in de gaten als inhoudelijk secuur
 Een open houding, secuur, sociaal en communicatief sterk, goed in staat om hoofd- en
bijzaken te onderscheiden en te structureren
 Sterk in woord en geschrift ( in het Nederlands)
 Zelfstandig in teamverband kunnen werken
Plaats in de organisatie:
De Projectmedewerker is onderdeel van het Tijdelijk Wonen Team, dat bestaat uit twaalf
projectmedewerkers.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Het bruto salaris bedraagt min. € 2.467,-- en max. €
3.902,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Sollicitaties met MOTIVATIE EN CV kunnen worden
gestuurd naar De Regenboog Groep Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of
per email sollicitatie@deregenboog.org. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marit
Postma, Manager Tijdelijk Wonen /Werk en Activering, 06-54935966.
De Regenboog Groep moedigt mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, diverse gender
identiteiten en ervaringsdeskundigen aan om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

