
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

Projectleider onderwijs voor 40 uur per week op onze locatie 
in Boxmeer 
 
Zoek je een verantwoordelijke, ondernemende baan en ben je gek op 
afwisseling. Dan zijn wij op zoek naar jou! Samen gaan we VKPS verder uitbouwen. 

 
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.         

 
Functie 

• Je sparringpartner voor het management;  

• Je fungeert als projectleider bij ondersteuningsprogramma’s en examentrainingen 
zowel op eigen locatie als op externe locaties; 

• Je werkt samen en onderhoudt het contact met de scholen waar onze projecten 
plaatsvinden; 

• Je houdt je bezig met de werving- en selectie voor de projecten die je doet; 

• Je coördineert het ontwerpen en ontwikkelen van educatie materiaal; 

• Je gaat je bezighouden met het opzetten, invoeren, beheren en verbeteren van 
interne processen. 

 
Functie-eisen  

• HBO/WO denk- en werkniveau; 

• Proactieve houding en neemt graag initiatief; 

• Vaardig in plannen en organiseren en het overzicht bewaren; 

• Probleemoplossend vermogen en stressbestendig; 

• Sociaal vaardig en goede mondelinge- en schriftelijke communicatie; 

• Gaat zelfstandig en nauwkeurig te werk; 

• Uitstekende beheersing van het Nederlands; 

• Vaardig in PowerPoint, Word, Excel; 

• Affiniteit met jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs is een pré; 

• 3 - 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 
 
  



Wij bieden 

• Per direct een contract voor bepaalde tijd van 40 uur per week met uitzicht op 
onbepaalde tijd; 

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een collegiale organisatie; 

• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen; 

• Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden. 

 
Interesse? 
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
werkenbij@vkpsmail.nl.  
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jules van 
Kuijk via jules.vankuijk@vkpsmail.nl of 06-11952289. 
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