
Stichting Op Weg Naar Werk is op zoek
naar een Projectmanager (24-32 uur
vanaf 1 december 2022)
Hou jij ervan met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn? Hou jij het overzicht en de
langetermijndoelen in het oog wanneer anderen zich op het moment richten? Denk jij
graag in kansen en kun jij van een idee werkelijkheid maken? En werk jij graag aan
projecten binnen inburgering en re-integratie? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als projectmanager krijg jij een kernrol binnen onze organisatie. Elke ontwikkeling
binnen de organisatie start bij jou en jij krijgt de leiding over onze projecten. Bovendien
besteed je een deel van je tijd aan kwaliteitsbewaking en sta je in nauw contact met
onze docenten.

Jij:
● Hebt de dagelijkse leiding over onze projecten
● Houdt overzicht en neemt beslissingen
● Komt met creatieve ideeën voor onze projecten
● Zet nieuwe projecten op, vormt de teams en stuurt ze aan
● Schrijft projectplannen
● Stuurt vrijwilligers aan
● Bewaakt de kwaliteit van ons aanbod

Wij vragen van jou:
● Minimaal HBO werk- en denkniveau
● Samenwerker
● Leiderschap en eigen initiatief
● Creativiteit
● Gemakkelijk kunnen communiceren op alle niveaus
● Organisatorisch sterk
● Kritische blik
● Een bestaand netwerk binnen inburgering of re-integratie is een pré

Wij bieden jou:
● Een goed salaris met goede secundaire voorwaarden
● Een betrokken, inspirerend en hecht team



● Meegroeien met een ambitieuze en innoverende organisatie
● Mogelijkheden tot zelfontplooiing
● Vertrouwen in jou en jouw inbreng in de organisatie

Wat kun je verwachten tijdens je werk - een paar voorbeelden
❖ Je werkt aan een mooi nieuw projectplan met je eigen ideeën voor

re-integratiekandidaten
❖ Je stuurt vrijwilligers aan om een meerwaarde te creëren voor een project
❖ Je gaat in gesprek met alle betrokkenen om zo een nieuw project kritisch te

evalueren
❖ Je voert sollicitatiegesprekken en stelt een team samen om jouw projectplan

werkelijkheid te maken

Wie zijn wij?
Stichting Op Weg Naar Werk is in 2019 gestart door drie nieuwkomers in Nederland. In
onze eerste jaren hebben wij gemerkt dat de begeleiding van nieuwkomers niet optimaal
is, en het is het doel van de stichting hier verandering in te brengen. Hiervoor zijn wij
bereid buiten de boxen te denken en vernieuwende trajecten aan te bieden op het gebied
van taal, inburgering en begeleiding naar werk en opleiding. Wil je meer weten? Check
dan onze website ownw.nl voor meer informatie!

De procedure
Als de vacature je aanspreekt, stuur een motivatiebrief die duidelijk maakt wat jouw
waarde voor Op Weg Naar Werk is, waarom wij voor jou van waarde zijn, en een CV.
Hierna volgt voor de geselecteerde kandidaten een telefonisch gesprek van een half uur.
Op basis daarvan maken we een selectie voor een tweede, en laatste, fysieke gesprek,
waarin we meer op de dagelijkse praktijk binnen onze organisatie ingaan.

Stuur een e-mail met je motivatie en je CV naar m.buis@ownw.nl.

Heb je eerst nog vragen over deze functie, stuur ons dan gerust een bericht of bel naar
06 452 826 60.


