Stichting Welzijn Lochem zoekt een:

Projectleider preventie Volwassenen en Senioren
(24-28 uur)
Ben jij die doortastende, initiatiefrijke, en bovenal leuke collega?
Stichting Welzijn Lochem (SWL) staat klaar voor elke burger in de gemeente Lochem. Wij geloven
in een veerkrachtige, inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen! Iedere dag werken we
hieraan, door het ondersteunen van initiatieven in de wijken en kernen en specifieke
ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg of financiën. Dit doen wij met ongeveer
40 professionals en 400 vrijwilligers.

Wie zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar een projectleider voor ons team preventie/psychosociale ondersteuning. Een
projectleider die samen met de collega’s in het team de preventie-tak van SWL nog duidelijker gaat
vormgeven. We zoeken iemand die voortzet wat er de afgelopen jaren al is neergezet als het gaat om
een preventie aanbod voor ouderen en volwassenen en die in staat is deze ontwikkeling in
samenwerking met collega’s, vrijwilligers en andere samenwerkingspartners verder vorm te geven.
Daarnaast is er ook de vraag om de samenwerking met de huisartsen te versterken en de methodiek
Welzijn op Recept te implementeren. Wij zoeken iemand die kennis, beleid en uitvoering soepel met
elkaar in verbinding brengt, anticipeert op lange termijn ontwikkelingen en het leuk vindt om
voortdurend en samen te zoeken naar manieren om het preventieve veld nog sterker te maken.
Meer concreet:
• Jij bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot preventie
• Je houdt ervan om kennis te vertalen naar concrete voorstellen voor de praktijk
• Je kan je ideeën goed verwoorden en beargumenteren
• Je schuwt het niet om een subsidie aan te vragen om je plannen te verwezenlijken
• Je werkt graag samen om tot een beter resultaat te komen
• Je bouwt voortdurend aan het netwerk van vrijwilligers
• Je voelt je thuis in een organisatie in waarin volop ruimte is voor ideeën en ontwikkeling
Wat mag je van ons verwachten?
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling
• Een sociale en prettige werkomgeving
• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk (max. €4.445 bij 36 uur)
• De functie is ingedeeld in salarisschaal 9
• De aanstelling in eerste instantie voor één jaar

Wat neem jij mee?
• Een HBO/WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen of public health
• Ervaring in het opzetten en in het leiden van projecten
• Ervaring in het sociaal werk
• Een netwerk in de gemeente Lochem is een pré.

Wil je solliciteren naar deze functie?
Mail je motivatie en CV uiterlijk 9 december 2022 naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. Datum van
de 1e gespreksronde staat gepland op donderdag 15 december 2022. Vragen over deze leuke
functie? Dan kan je bellen of appen naar Hedwig de Vries, directeur SWL: 06-83192338.

