Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van meer dan twintig Zeeuwse Zorgaanbieders die samen het
bestuur van de stichting vormen. Sinds 2013 heeft de organisatie een interessante ontwikkeling
doorgemaakt. Met ruim 40 casemanagers dementie ondersteunen we nu ruim 2000 cliënten met
dementie in Zeeland met als doel dat zij zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis kunnen
blijven wonen. Daarnaast organiseren en faciliteren we lerende netwerken op het gebied van
Hersenletsel, Dementie en Palliatieve Zorg.
We werken met elan aan verdere professionalsiering, de ontwikkeling van een Servicebureau maakt
daar onderdeel van uit. Dit bureau krijgt enerzijds de rol om onze professionals in hun werk te
faciliteren en te ondersteunen en vervult anderzijds een spilfunctie in de contacten met ons netwerk.|
Op korte termijn is er plek voor een nieuwe collega

Projecten en communicatie
Voor tenminste 28 uren per week
De nieuwe collega gaat enerzijds ondersteuning bieden aan de uitvoering van projecten (organiseren
bijeenkomsten, correspondentie met betrokkenen, ondersteunen van manager en coördinator) en
krijgt anderzijds een rol bij onze interne en externe communicatie (nieuwsbrieven maken, website
beheer, sociale media en events)

Wij zoeken jou als je:
●
●
●
●
●

Op zoek bent naar een dynamische baan binnen een lerende organisatie
Een relevante opleiding hebt op tenminste MBO+ niveau
Aantoonbare ervaring en affiniteit hebt met projectondersteuning/secretariaatswerk/communicatie
Communicatief bent en dit zowel mondeling als schriftelijk laat blijken
Goed bekend bent met en overweg kan met Word, Excel, Power Point, Wordpress, Prezi en
sociale media
● Flexibel en enthousiast bent

Procedure
● Reageren kan tot 25 augustus 2020 door je interesse met motivatie en CV te sturen naar
personeelszaken@zeeuwsezorgschakels.nl
● Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT, inschaling is op basis van opleiding en
werkervaring
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique van Doorn, directeur Zeeuwse
Zorgschakels, tel: 06 51095427.
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