Vacature:
Projectmanager Villa Vrolijk huis
(12-16uur per week)
Villa Vrolijk is een kleinschalige logeeropvang voor kinderen met een (zeer ernstige) meervoudige beperking in
Amsterdam Zuidoost. Ieder kind is anders, een individu met een eigen wil en eigen behoeften. Wij geloven dat
deze kinderen tot veel meer in staat zijn en een gezonder en gelukkiger leven hebben met een persoonlijke en
liefdevolle benadering. Daar gaan wij voor bij Villa Vrolijk!
Bij Villa Vrolijk durven wij te dromen, over hoe wij het leven van onze kinderen nóg beter en leuker kunnen maken. Onze grootste droom is een toekomstbestendige locatie waar onze kinderen naast het logeren ook kunnen
gaan wonen. Een plek die zij hun thuis kunnen gaan noemen!
Wij weten dat het realiseren van deze droom geen makkelijke opgave is met alle uitdagingen in de vastgoedmarkt, wet- en regelgeving, gemeentelijke procedures, etc. Daarom nemen wij er ook de tijd voor en hebben wij
jou nodig. Een ervaren projectmanager die dit samen met ons, vanuit onze filosofie, wil realiseren. Iemand die
zich met net zoveel overgave vastbijt in dit project, als wij dat doen in het leven en de zorg aan onze kinderen;
zodat wij eind 2024 onze droom werkelijkheid hebben zien worden.

Je bent succesvol en krijgt een speciaal plekje in ons Villa Vrolijk hart, als wij in 2024 intrek
hebben genomen in ons Villa Vrolijk droomhuis.
Rol:
Je bent verantwoordelijk voor het vinden en realiseren van een nieuwe Villa Vrolijk locatie in de regio groot Amsterdam.
Denk daarbij o.a aan de volgende werkzaamheden;
•
•
•
•
•
•

Het maken en coördineren van een project plan ‘Nieuwe Villa Vrolijk’;
Projectgroep samenstellen van externe en interne betrokken mensen bij Villa Vrolijk;
Het coördineren en managen van het project. Project overleg plannen en voorzitten, bewaken van de concrete
acties uit het projectplan;
Sturen op het financiële plan en het budget; contact investeerders, opzetten crowdfunding ed.;
Organisatorisch; oprichting stichting, verzekering, controle op wet- en regelgeving;
Zoekopdracht locatie uitzetten, contact makelaars onderhouden, bezichtigingen plannen, contacten leggen met
de gemeente, contacten leggen met aannemers, etc.

Jij draagt middels deze fantastische rol bij aan het geluk van deze bijzondere groep kinderen en hun ouders.

Villa Vrolijk biedt jou:
•
•
•
•
•

Een bijzonder project met groot maatschappelijk belang;
Een klein en bevlogen team met kennis en passie van zorg;
De mogelijkheid om je uren flexibel in te delen;
Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Mogelijk in zowel loondienst of als freelancer.

Villa Vrolijk ziet in jou:
•
•
•
•
•
•

Iemand met ruime werkervaring in (complex) projectmanagement;
Iemand met een grote mate aan autonomie en zelfreflectie;
Iemand die met gevoel voor verhoudingen, duidelijk richting geeft aan wat er moet gebeuren;
Iemand die goed kan verbinden en de kracht van de groep gebruikt voor het beste resultaat;
Iemand die creatief is en in staat is te denken in mogelijkheden;
Een absolute plus zou zijn als je beschikt over een relevant netwerk voor die project.
Bijv. contacten met vastgoedeigenaren/woningcorporaties/gemeentes etc.

Herken jij jezelf hierin en ben jij de projectmanager die wij zoeken?
Neem dan contact op met Ginger Janssen 0652778434 of stuur je CV en sollicitatie naar huis@v-vrolijk.nl

