
 

 

 

 

 

 

 

Vacature voor een startende projectleider die binnen diverse programma’s van ZEL 

zelfstandig kan werken voor 32 uur per week. 

 

ZEL realiseert programma’s en projecten voor de eerstelijns zorg op diverse onderwerpen. Denk 

hierbij onder andere aan zorg voor chronisch zieken, Juiste Zorg op de Juiste Plaats, GGZ, palliatieve 

en oncologische zorg. De programma’s worden geleid door programmamanagers. Binnen de 

programma’s is ruimte voor een startende projectleider die zelfstandig kleinere projecten leidt of de 

programmamanagers beleidsmatig ondersteunt.  

 

Wat ga je doen 

De startende projectleider draagt bij aan de totstandkoming van een geïntegreerd zorgaanbod in de 

regio. De startende projectleider werkt onder verantwoordelijkheid van de programmamanagers. 

Het palet aan onderwerpen en werkzaamheden is breed en divers. Jouw takenpakket bevat in ieder 

geval de volgende werkzaamheden:  

 Je voert zelfstandig deelprojecten of opdrachten uit binnen een programma.  

 Je levert een bijdrage aan het projectidee, het projectplan en de business case. 

 Je ondersteunt de programmamanager met beleid. Zo kan je gevraagd worden om een opzet te 

maken voor een beleidsdocument. 

 In enkele gevallen neem je deel aan complexe overleggen om de programmamanager te 

ondersteunen. 

 

Wat wij bieden 

Een afwisselende functie met veel ruimte om te groeien in een informele organisatie waar 

enthousiaste professionals samen werken aan de doelstellingen in de regio. De inschaling ligt tussen: 

€ 2900 en € 3600 per maand bij fulltime dienstverband (38 uur), 6% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantiegeld. Daarnaast zijn we flexibel in de inrichting van je werkweek. Gezien het feit dat we met 

zorgverleners werken vragen we ook flexibiliteit van jou om geregeld in de avonduren te werken. Dit 

betreft meestal vergaderingen aan het begin van avond. Voor de gevraagde flexibiliteit worden naast 

tijd voor tijd compensatie naar rato extra vrije uren beschikbaar gesteld.  

 

Wat wij vragen 

We zoeken een starter met een HBO of WO opleiding. Daarnaast zoeken we iemand die initiatief 

toont, beschikt over organisatievermogen, goed kan schrijven en in staat is om met onze diverse 

klanten een goed contact op te bouwen.  

 

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Robin Lok, Programmamanager 

Chronische Zorg of Danielle Vissers Programmamanager GGZ  beide via 0174 – 210440.  Reageren 

kan tot en met 15 april 2021 via management@zel.nl.  

 

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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