Zorginnovator
Prokino Amsterdam
Ken jij de domeinen jeugdhulp, maatschappelijke opvang en kinderopvang van binnen en buiten?
Ben je in staat om deze domeinen met elkaar te verbinden tot hoogwaardige hulp en dienstverlening?
Overzie je het speelveld en ben je in staat om nieuwe producten op te zetten en te implementeren?
Heb je ervaring met projectmanagement en kun je methodisch werken vormgeven en borgen?
Kun jij wetenschappelijk verantwoord data verzamelen en analyseren en op basis daarvan (pedagogisch)
beleid vormgeven of aanpassen?
Heb je een postacademische opleiding en ervaring in het jeugdwerk?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam zoeken wij een ondernemende zorginnovator voor 36 uur per week.

Wat ga je doen?







Het opzetten, implementeren en borgen van methodische werkwijzen voor ambulante teams, residentiële zorg, zorg in de
kinderopvang en BSO+
Meedenken met bestuur en directie over zorgvernieuwing en (mee)schrijven van aanbestedings- en beleidsdocumenten
Signaleren van relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, politiek en wettelijk) en deze vertalen naar (door)ontwikkeling
en implementatie van methodiek
Je bent gesprekspartner voor lokaal en regionaal management, inhoudelijke experts en de werkvloer
Afstemmen met relevante afdelingen als communicatie, P&O en ICT

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:






Een werkplek in hartje Amsterdam waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen
Leuke collega’s en een goede werksfeer met volop ruimte voor eigen inbreng
Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
Een marktconform salaris

Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling
van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland.
Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl.
Meer weten?
Heb je vragen over de functie? Stel ze aan Mariëlle Breg (staf- en beleidsmedewerker) via 020 – 41 21 200.
Spreekt de functie je aan?
Stuur dan uiterlijk 18 januari je motivatie en je cv naar Suzanne de Ridder (bestuurssecretaris): s.deridder@prokino.nl.

We zien uit naar jouw reactie!

Martine:
“Als manager bij Prokino krijg je veel
ruimte. Dat maakt deze baan zo leuk!”

