
Projectmedewerker 

36 uur per week Heerlen 
 

 

Projectmedewerker 
Voor Stichting WerkvoorHeerlen zijn wij op zoek naar drie Projectmedewerkers. Wil jij graag een bijdrage 
leveren aan de maatschappij en echt het verschil maken voor mensen in Heerlen? Lees dan snel onderstaande 
vacature! 
 
Als Projectmedewerker bij Stichting WerkvoorHeerlen biedt je benodigde projectondersteuning bij de afdeling 
Business Development. Je werkt nauw samen met je directe collega’s en draagt bij aan onze ontwikkelsferen. 
Denk hierbij aan de thema’s Vakwerk, Dienstwerk en Zorgwerk. 
 
We zoeken iemand die onze ontwikkelsferen succesvol kan uitwerken, coördineren en implementeren onder 
leiding van een Projectmanager. Als projectmedewerker ben je dedicated tot 1 ontwikkelsfeer. Je houdt je 
bezig met het voorbereiden en uitwerken van plannen voor implementaties. Je werkt intensief samen met de 
betreffende coördinator ontwikkelsfeer zodat overdracht voor implementatie soepel verloopt. Ook houdt je 
samen met de Projectmanager de voortgang en uitvoering van het project in de gaten. Als Projectmedewerker 
weet je precies in welke fase het project zit en wat er allemaal nog geregeld moet worden.  
 

De organisatie 

Stichting WerkvoorHeerlen biedt passend werk voor mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet om hen 

zo goed mogelijk te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Stichting WerkvoorHeerlen voorziet in een 

werkbedrijf en een ontwikkelbedrijf. In het werkbedrijf verzorgen wij in de gemeente Heerlen het groen- en 

grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen wij met een vast team vanuit de sociale werkvoorziening 

aangevuld met kandidaten uit de Participatiewet.  

 

In het ontwikkelbedrijf worden kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op werknemersvaardigheden met 

als doel via het WSP uit te stromen naar reguliere arbeid. Dat doen we o.a. in de werksferen toezicht, 

additioneel groen, schoonmaak, techniek en logistiek.  

 

Wie ben jij? 

We zijn bij voorkeur op zoek naar iemand met projectmatige ervaring en affiniteit met het sociaal domein.  

Je levert graag kwaliteit en je vind het leuk vind om stukken te schrijven die logisch opgebouwd en prettig 

leesbaar zijn. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je weet van aanpakken en bent in staat om 

de inhoud van projecten te structureren. Je wordt uitgedaagd door de dynamiek die komt kijken bij projecten 

en je weet het hoofd koel te houden en deadlines te halen. 

 

- Uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands; 

- Assertief; 

- Stressbestendig; 

- Communicatief vaardig; 

- Toegankelijk, open houding; 

- Resultaatgericht; 

- Proactieve en flexibele houding; 

- Energiek; 

- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. 

 
  



Wat bieden we? 

• Een contract voor 12 maanden met de intentie tot verlenging bij goed functioneren;  

• Een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je kunt besteden aan het kopen van bovenwettelijke 

vakantiedagen, extra inkomen of aan het betalen van een opleiding; 

• Een passend salaris conform Cao Gemeenten (€ 2.865 - € 4.208); 

• Opname in het ABP-pensioenfonds; 

• Een uitdagende functie binnen een bedrijf in ontwikkeling. 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar solliciteren@werkvoorheerlen.nl 

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Kim Kockelkoren, HR-consulent via 

k.kockelkoren@werkvoorheerlen.nl. 

 

 

 

mailto:solliciteren@werkvoorheerlen.nl
mailto:k.kockelkoren@werkvoorheerlen.nl

