VACATURE PROJECTMANAGER TOEGANG (30 uur)
Binnen de Toegang Tilburg zijn we op zoek naar een projectmanager voor (tijdelijke) ondersteuning
van de programmamanager Toegang. De projectmanager draagt zorg voor de totstandkoming van de
inhoudelijke doorontwikkeling van de Toegang, op basis van de ambities van de coöperatie in de
transformatie en (het inhoudelijk deel van) het Programma van Eisen van de gemeentelijke
opdrachtgever. De projectmanager geeft, onder aansturing van de programmamanager Toegang
(Ester van Wanrooij), en in afstemming met de wijkteammanagers vorm en inhoud aan inhoudelijke
verander- en ontwikkelprojecten. Hij of zij concretiseert doelen naar acties en zet ze uit in de tijd. En
legt daarbij verbinding tussen alle verbetertrajecten in en rond de toegang en bewaakt dat deze elkaar
versterken. De projectmanager is opdrachtgever van inhoudelijke projecten, bewaakt hun uitvoering
en samenhang, evalueert ze na afloop met de betrokken partijen, en past het lopende programma
indien noodzakelijk daarop aan. Als projectmanager ben je lid van de Staf Toegang en neem je
namens de Toegang deel aan overleggen met externe partners zoals bijvoorbeeld gemeente,
zorgaanbieders e.d.
De thema’s waarmee de projectmanager bijvoorbeeld aan de slag gaat:
 Efficiëntere manier van werken in het beschikkingsproces: Resultaatgerichte Inkoop Jeugd en
WMO, Ontwikkelen Simple Proces (zoveel mogelijk verlagen administratieve druk en ballast)
 Kwaliteit Plannen van Aanpak
 Toezien op uitvoering Jeugd en WMO-beschikkingen
 Beheersen kosten Jeugd en WMO
 Deskundigheidsbevordering Toegang- behoefte inventariseren/trainingsprogramma maken/
inkopen/inplannen
 Vorm geven aan werkprocessen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling,
deskundigheidsbevordering hierop uitzetten, verbetering samenwerking collega’s Veilig Thuis,
heldere communicatie richting interne en externe partners). In dit project nauw samenwerkend
met de Manager van het stedelijk team CJ/ZOV/HG.
De competenties de we zoeken bij de projectmanager:
 HBO+ of academisch werk- en denkniveau
 Analytisch vermogen
 Helikopter view
 Actuele kennis van het sociaal domein in het algemeen en in Tilburg in het bijzonder
 In staat om complexe en abstracte onderwerpen en ontwikkelingen te vertalen in concrete
doelstellingen en te zetten stappen
 Ervaring in project- en programmamanagement
 Innovatief en veranderingsgericht
 Resultaatgericht
 Communicatieve vaardigheden
 Verbinder die ook knopen kan doorhakken en processen kan organiseren
 Samenwerker met oog voor de complexiteit van belangen
 Kan los van organisatiebelangen opereren
Wij bieden
Een tijdelijk contract tot en met 31 december 2021 met de intentie om te verlengen bij goed
functioneren en beschikbaarheid van middelen. Ingangsdatum z.s.m.
De functie is ingeschaald in schaal 10 volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening,
met een maximum van € 4712,- (op basis van 36 uur). Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een individueel keuzebudget, loopbaanbudget en flexibele werktijden.
Heb je belangstelling voor deze tijdelijke functie?
Mail je motivatiebrief met curriculum vitae o.v.v. ‘Projectmanager Toegang’ naar
sollicitatie@imwtilburg.nl. Je reactie dient uiterlijk dinsdag 23 februari a.s. te zijn ontvangen.
Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met of Ester van Wanrooij,
e.vanwanrooij@toegangtilburg.nl.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

Kijk voor meer informatie over het IMW op www.imwtilburg.nl

