VACATURE PROJECT MEDEWERKER 8 u/w
Ben jij op zoek naar (nog) meer verdieping en/of groei in je werk? Of kijk je uit naar een volgende stap
in jouw loopbaan? Dan is deze inspirerende plek zeker iets voor jou!
CorpoConnect Limburg maakt werk van talent!
Doelstelling van CorpoConnect Limburg is de duurzame inzetbaarheid van de 1400 aangesloten
medewerkers te vergroten, allereerst door bewustwording te realiseren en vervolgens door
medewerkers in beweging te krijgen. ‘Werken aan je inzetbaarheid is binnen de 19 aangesloten
woningcorporaties van CorpoConnect Limburg vanzelfsprekend!’
Ter ondersteuning van het CorpoConnect Limburg projectteam zoeken wij een projectmedewerker
voor 8 uren per week
Projectmedewerker
Als projectmedewerker maak je onderdeel uit van het projectteam van CorpoConnect Limburg.
Samen met Sylvia als Adviseur leren en ontwikkelen en Claudia als Projectleider ben je voortdurend
bezig met het uitwerken van de uitgestippelde richting. De richting van CorpoConnect Limburg wordt
in grote lijnen in samenspraak met een stuurgroep bepaald. In de HR-overleggen en de diverse
werkgroepen wordt met HR-verantwoordelijken en/of andere ambassadeurs uit de corporaties
inhoudelijk vormgegeven aan de activiteiten van CorpoConnect Limburg.
De projectmedewerker is het eerste aanspreekpunt binnen CorpoConnect Limburg. Je bent op de
hoogte van de lopende zaken, zodat je de juiste prioriteiten kunt stellen en proactief kunt
ondersteunen. Je organiseert samen het projectteam tal van activiteiten (locaties, contracteren
dienstverleners, catering etc.), verwerkt inschrijvingen, zorgt voor een actuele website, beantwoordt
vragen van medewerkers, notuleert en maakt agenda’s voor overleggen, maakt nieuwsbrieven et
cetera.
Wie ben jij?
Je bent in staat om daadkrachtig op te treden, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en gegevens. Je bent zelfstandig, proactief, een
aanpakker, flexibel, accuraat en zowel klant- als kwaliteitsgericht. Je toont leervermogen en hebt
ervaring met diverse computerprogramma’s. Enige ervaring met websitebeheer en communicatie is
een pre. Je combineert zakelijke ondersteuning met collegialiteit. We verwachten een mbo+ werk- en
denkniveau.
In de praktijk
Je blijft in dienst bij je huidige woningcorporatie en werkt vanuit je eigen werkplek (tenzij je bij overleg
aansluit). Jouw werkgever ‘leent jou uit’ aan de projectorganisatie van CorpoConnect Limburg, op
basis van een detachering. Gemiddeld zal dit gaan om 8 uur per week, dat kan wat fluctueren met
pieken en dalen. Vooralsnog is er financiering voor 8 uren per week in schaal G tot 31 december
2024. Daarna wordt bezien hoe CorpoConnect Limburg verder vormgegeven gaat worden.
Aanmelden of meer informatie
Nieuwsgierig? Voor meer informatie kun je terecht bij jouw HR-adviseur, of bij onze projectleider
Claudia Toebosch, bereikbaar op 06-50271469. Interesse? Je kunt vóór 1 maart a.s. solliciteren bij
het projectteam door je interesse en CV kenbaar te maken bij: secretariaat@corpoconnect.nl.

