De Sociale Maatschap zoekt een:

PROGRAMMALEIDER INNOVATIE
32 – 36 upw
Wat ga je doen?
De focus op innovatie is een belangrijke pijler van de strategie van de Sociale Maatschap.
In deze nieuwe functie creëer je visie op het sociaal werk van de toekomst en werk je aan de
vernieuwende innovatieve cultuur binnen de organisatie zodat een continu proces van
kortcyclisch verbeteren op gang komt.
Gezien het strategische belang van innovatie is effectief programmamanagement
essentieel. Jij weet wanneer welk project uitgezet kan worden en wanneer je waar
financiering vandaan kunt halen. Je zorgt voor een duurzaam onderscheidend
innovatieprogramma en met schwung neem je medewerkers mee in een andere,
projectmatige manier van werken. Je laat de inhoudelijke bijdrage vanuit de medewerkers
komen en wil niet per definitie zelf de hoofdrol spelen.
Je weet kaders te stellen en je stuurt op tijdige en juiste uitvoer van de diverse projecten.
Daarbij haal je meerdere keren per jaar alternatieve financiering binnen.
Je weet snel een extern netwerk op te bouwen en je weet vanuit dialoog verbinding te
maken op tactisch/strategisch niveau.
Waar kom je te werken?
De Sociale Maatschap gelooft dat iedereen ertoe doet en dat iedereen recht heeft op
kwaliteit van leven.
Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor
onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.
Wie ben jij?
Wij zoeken een creatieve, resultaatgerichte, verbindende vrijdenker die verantwoorde
risico’s durft te nemen en ondernemingszin heeft.
Je hebt een HBO+/Academisch werk- en denkniveau en kennis van en ervaring in het werkveld.
Salariëring
Een salaris tussen de € 3.500,- en € 4.900,- bruto per maand op basis van een fulltime
dienstverband (36 upw) te vermeerderen met een Individueel Keuze Budget van ruim 17%
en een Loopbaanbudget van 1,5%.

Sollicitatieprocedure
Ben je ervan overtuigd dat jij onze nieuwe Programmaleider Innovatie bent? Reageer dan
voor 15 april 2019 gemotiveerd via solliciteren@desocialemaatschap.nl.
Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Vragen?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Will van Schendel, Directeur bestuurder, 06 –
5111 1535. Een functiebeschrijving is op te vragen bij: hrm@desocialemaatschap.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet de bedoeling.

