PROJECTLEIDER RECONNACT | STAGEMAATJES
ORGANISATIE | STICHTING RECONNACT
ReconnAct draagt met diverse Maatjesprojecten bij aan het vergroten van participatiemogelijkheden op de
arbeidsmarkt, voor meerdere doelgroepen met een zekere achterstand tot die arbeidsmarkt. ReconnAct is een
landelijke organisatie, die met partners als gemeentes, sociale diensten, werkgevers, opleidingsinstituten, vrijwillige
‘maatjes’, sponsoren en fondsen daartoe lokaal projecten opzet en begeleid. De landelijke organisatie is compact en
richt zich op de kernactiviteiten en ondersteuning van de lokale projecten. Voor de uitvoering van lokale projecten
berust de verantwoordelijkheid bij de projectleider.

PROJECTOMGEVING | MBO | BEDRIJFSLEVEN | BEGELEIDING
Het project Stagekansen door Stagemaatjes is een initiatief van Stichting ReconnAct en het ROC Midden Nederland.
Het betreft een gerichte begeleiding van 2e jaars studenten uit het MBO met een migratieachtergrond. Deze
begeleiding komt naast het reguliere onderwijs in de voorbereiding op– en de uitvoering van een stage bij bedrijven
in de regio Utrecht/Amersfoort.
In een georganiseerde netwerkomgeving van meerdere partijen geeft de projectleider invulling aan de kwaliteit en uitvoering van het project, wat toegespitst is op het stagewaardig/stagevaardig maken van studenten door stagemaatjes.

FUNCTIE | PROJECTLEIDER (CA 1,5 DAG/WEEK)
De opdracht voor deze parttime functie bestaat onder meer uit de volgende elementen:










Project (mede) inrichten op basis van een gestandaardiseerd projectplan
Aansturen van een klein en daadkrachtig projectteam
Afstemming met locale partners en stagebedrijven.
Selectie en samenstelling van stagemaatjes voor de uitvoering van het project
Organiseren en (laten) uitvoeren van trainingen voor stagemaatjes
Het zelfstandig plannen, organiseren en bewaken van de voortgang van projecten/activiteiten.
Het leveren van een inspanningsverplichting in het behalen van doorstroomsuccessen
Aansturen van de externe communicatie over het project
ReconnAct Landelijk en de opdrachtgever informeren/adviseren/rapporteren over bovenstaande
onderwerpen.

PROFIEL
Een ondernemend en natuurlijk leider met behalve organisatorische en communicatieve vaardigheden ook een hoge
mate van sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Gemotiveerd om meerdere generaties met elkaar te verbinden en
vooral jongere generaties te betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Gewend om 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 van de doelgroep (MBO) en van beroepsonderwijs
Ervaring in projectmanagement
Bekend met en toegang tot ondernemersnetwerken en bedrijven in de regio
Kennis van het lokale politiek/maatschappelijk krachtenveld waarbinnen geacteerd wordt.

AANBOD
Een uitdaging voor een zelfstandig ondernemend projectleider. Iemand die (parttime) met passie en plezier aan de
slag wil, waar een reële vergoeding tegenover staat. Iemand die een maatschappelijke bijdrage wil leveren door jonge
mensen te verbinden en daar naast de vergoeding ook de waardering en erkenning voor ontvangt.
Voor meer informatie:

Stichting ReconnAct
www.reconnact.nl
INFO@RECONNACT.NL

Ab Van der Hulst, adviseur, M 06 23031806
ABVANDERHULST@RECONNACT.NL

