Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor
een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort, omdat wij kwetsbare buurten en
mensen ondersteunen en versterken. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 900 vrijwilligers en
actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt! Kijk ook op onze website.
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een enthousiaste

Projectleider IT
(32-36 uur per week, standplaats Apeldoorn)
Wat speelt er?
Op dit moment zijn wij onze inhoudelijke dienstverlening aan het door ontwikkelen. Dit doen wij niet
alleen, maar samen met onze partners. Daarnaast zetten we stappen om onze interne organisatie
verder te professionaliseren. Werk jij hieraan mee?
Wat ga je doen?
• Je bent de spil die zorgt dat de projecten zorgvuldig opgestart en uitgevoerd worden;
• Je zorgt voor een (op inhoud en proces) heldere projectbeschrijving, met evaluaties en
afronding/borging van de projecten in het werkproces;
• Je stuurt, indien van toepassing, het projectteam aan;
• Je monitort tijd, middelen en budget van de projecten en zorgt dat deze met elkaar in verband
komen te staan;
• Je stelt protocollen en processen op en zorgt voor de digitale verwerking daarvan.
• Je bent het interne aanspreekpunt voor informatievoorziening.
Daarnaast in het kader van IT en beleid:
• Ben je onder andere verantwoordelijk voor het inrichten, optimaliseren en borgen van ons
cliëntregistratiesysteem Myneva (Regas) en het daaraan gekoppelde Power BI, ten behoeve van
onze interne rapportages;
• Volg je ontwikkelingen op gebied van IT en vertaal je dit naar de praktijk van Stimenz, denk
hierbij aan security, AVG en digitaal samenwerken;
• Ben je verantwoordelijk voor het beheer van IT gerelateerde beleidsdocumenten;
• Lever je voor subsidieverantwoordingen informatie aan over de geleverde prestaties.
Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de controller.
Wie ben jij?
• Je bezit HBO werk- en denkniveau met een relevante opleidingsachtergrond en werkervaring;
• Je hebt het vermogen anderen te motiveren en te stimuleren;
• Je bent in staat effectief en besluitvaardig te blijven functioneren onder druk;
• Je communiceert transparant en verbindend (verbaal en schriftelijk) op alle niveaus;
• Je weet hoe je actief aan relaties bouwt voor het realiseren van een optimale samenwerking;
• Je kan je snel aan veranderende omstandigheden aanpassen en blijft daarbij goed in staat te
plannen en organiseren;
Dit bieden wij (overgenomen uit de huidige template vacaturetekst)
Je krijg eerst een jaarcontract, maar de bedoeling is dat je ook daarna bij ons blijft werken. Stimenz valt
onder de cao Sociaal Werk. Het salaris is valt in functieschaal 9 (deze loopt van

Vacature
€ 2.884,- tot € 4.252,-), indeling hangt af van je opleiding en ervaring. Daarnaast krijg je ook nog een
Individueel Keuzebudget, we vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Samen met je team kan je
bepalen welke dagen je werkt. Je gaat werken in Apeldoorn, maar je wordt aangenomen voor het hele
werkgebied van de organisatie. De werktijden worden in overleg vastgesteld. Op dit moment werken we
vanwege corona zoveel mogelijk thuis. In de procedure is het van belang dat je relevante referenties
kunt aanleveren.
Enthousiast?
Wil je meer informatie? Bel dan Karian Souverein, Controller: 06-46433492. In verband met vakantie van
3 mei t/m 9 mei beperkt bereikbaar, maar mail dan gerust naar K.Souverein@stimenz.nl
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv vóór 9 mei a.s. via het emailadres sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021010. De eerste
gesprekken vinden plaats op woensdag 19 mei a.s.
Voor alle nieuwe medewerkers die bij Stimenz in dienst komen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
vereist. Wij vergoeden de kosten van deze aanvraag.
Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die je met ons
deelt zorgvuldig worden behandeld. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens
worden verwerkt en intern worden doorgestuurd naar degenen die bij de selectieprocedure betrokken
zijn. Na afronding van de procedure worden de persoonsgegevens van alle sollicitanten z.s.m.
verwijderd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

