
Projectmanager 
 
Bewaar jij het overzicht in alle hectiek en weet jij diverse partijen samen te brengen? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!  
 
Als projectmanager ben jij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van meerdere 
onderwijs- en jeugdhulpprojecten.  
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied.  Soms is daar hulp bij nodig. VKPS biedt dan ondersteuning door uit te gaan 
van de eigen kracht van de jongere en hulp te bieden daar waar nodig. We helpen jongeren 
met het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.         
 
Wat ga je doen? 

Als projectmanager heb jij de coördinatie in handen van verschillende projecten. Bij deze 
projecten kun je denken aan: examentrainingen, bijlessen, themaprojecten op middelbare 
scholen en (zorg)begeleidingstrajecten.  
 
Jij houdt je bezig met de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen, bent 
hierin een sparringpartner voor het management en begeleidt het project van begin tot 
eind.  
 
Verder bestaan je werkzaamheden uit:  

- Meedenken, jij ziet waar kansen liggen en weet deze als geen ander te benutten; 
- Vooruitdenken, jij herkent de uitdagingen en pakt deze op tijd op met de juiste 

afdelingen; 
- Ontwikkelen, jij ontwikkelt en verbetert de processen waar nodig; 
- Relatiebeheer, jij bouwt én behoudt goede relaties; 
- Bewaren van overzicht, jij ziet door de bomen het bos en weet precies wat er speelt!  

 
Binnen VKPS en Leefkracht jeugdzorg zijn er voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden.  
 
Wie zoeken wij? 
Voor deze rol als projectmanager zoeken wij iemand die enthousiast wordt van het werken 
met en voor onderwijs- en jeugdhulpinstellingen. Iemand die proactief is en initiatief durft te 
nemen.  
 
Herken jij jezelf verder in het onderstaande? 

- Sociaal en communicatief vaardig; 
- Nauwkeurig; 
- Vaardig in plannen en organiseren; 
- Sterk probleemoplossend vermogen; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
- HBO/WO werk- en denkniveau; 
- Ervaring in onderwijs en/of jeugdhulp is een pré; 
- Minimaal 1 jaar in een soortgelijke functie is een pré. 

 



 
Wat bieden wij? 
In deze functie ga je zelfstandig aan de slag en krijg je veel verantwoordelijkheid. Je krijgt de 
mogelijkheid om mee te denken in verbeteringen binnen de organisatie en jezelf te blijven 
ontwikkelen.  
 
Verder bieden wij:  

- Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband; 
- Functie voor 36 – 40 uur; 
- Functie binnen een open en collegiale organisatie; 
- Salaris tussen de €2.300 en €3.384 op basis van kennis en ervaring; 
- 25 vakantiedagen; 
- Pensioen; 
- Laptop en telefoon. 

 
Hoe nu verder? 
Zie je deze functie wel zitten of heb je nog vragen? Dan komen we graag met je in contact!  

 
werkenbij@vkpsmail.nl 
 
06 134 88 345 
 
Anke Zegers, HR medewerker 
 

Weet je niet zeker of deze functie bij je past? Laat het weten, wij gaan graag het gesprek met 
je aan.  
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