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PROJECTLEIDER RECONNACT  
 
ORGANISATIE | STICHTING RECONNACT 

ReconnAct helpt werkzoekenden met behulp van vrijwillige ‘jobmaatjes’ ondersteunen bij het vinden van betaald 
werk.  ReconnAct is een landelijke organisatie, die met netwerkpartners als gemeentes, sociale diensten, werkgevers, 
sponsoren en fondsen daartoe lokaal projecten opzet en begeleid. De landelijke organisatie is klein en richt zich op 
de kernactiviteiten en ondersteuning van de locale projecten. Voor de uitvoering van locale projecten berust de 
verantwoordelijkheid bij de projectleider. 

 

FUNCTIE | PROJECTLEIDER 

De opdracht voor deze parttime functie bestaat onder meer uit de volgende elementen: 

• Project (mede) inrichten op basis van een gestandaardiseerd projectplan 
• Team van vrijwilligers werven voor de uitvoering van het project.  
• Organiseren en (laten) uitvoeren van trainingen voor jobmaatjes 
• Het zelfstandig plannen, organiseren en bewaken van de voortgang van projecten/activiteiten en hierover 

rapporteren 
• Aansturen van de externe communicatie over het project 
• ReconnAct Landelijk en de opdrachtgever informeren/adviseren rapporteren over bovenstaande 

onderwerpen. 
• Afstemming met locale partners en bedrijven. 

 

PROFIEL 

Een gepassioneerd en natuurlijk leider met organisatorische en communicatieve vaardigheden met een hoge mate 
van sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Iemand die gewend is het voortouw te nemen met een goed oog op 
samenwerking en eindresultaat. Hij/zij draagt graag de eindverantwoordelijkheid, is organisatorisch sterk, betrekt 
stakeholders en communiceert makkelijk op verschillende niveaus.  

• Kennis op HBO werk- en denkniveau 
• Kennis en ervaring op gebied van projectmanagement 
• Kennis van het lokale politiek/maatschappelijk krachtenveld waarbinnen geacteerd wordt 

 

AANBOD 

Het budget van de organisatie is beperkt en laat niet toe dat tarieven uit het hogere segment worden gerekend. De 
projectleider is iemand die (parttime) met passie en plezier aan de slag wil en dit (financieel) kan doen. Iemand die 
een mooie maatschappelijke bijdrage wil leveren in mensen opnieuw verbinden en daar naast de vergoeding ook de 
waardering en erkenning voor ontvangt. 

 
Voor meer informatie: 
 
Stichting ReconnAct, 
Stan Uyland, directeur, 
T 0346-352266 
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