Wil jij met je werk een merkbaar verschil maken door concreet te werken aan meer compassie, solidariteit en
duurzaamheid? En heb je ervaring in het opzetten van maatschappelijke programma’s? Dan hebben wij een
uitdaging voor je!

Wie zoeken wij
Wegens vertrek van onze huidige programmaleider zijn we op zoek naar een collega voor het opzetten en
uitvoeren van impactvolle activiteiten in het maatschappelijke veld die passen bij ons streven om waarden
als compassie, solidariteit en duurzaamheid meer in de samenleving te brengen. We doen dit op vijf
thema’s: eenzaamheid, vrede en verbinding, levensbalans, kwetsbare kinderen en duurzaamheid.

Wat ga je doen
•

•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het waar mogelijk uitbouwen van het programma van projecten
binnen de vijf genoemde thema’s en verdieping van opgedane ervaringen en
samenwerkingsverbanden.
Je adviseert over projecten die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke doelen van het
Apostolisch Genootschap.
Je zorgt voor de monitoring en (tussentijdse) evaluatie van de projecten en helpt deze verder te
groeien.
Je volgt de ontwikkelingen binnen de werkterreinen en bouwt aan een netwerk.
Je vervult representatieve taken namens het genootschap bij relaties en tijdens evenementen.
Je maakt deel uit van het Functioneel Overleg (FO) van het Dienstencentrum

Welke functie-eisen en competenties vragen wij?
Je hebt
•

aantoonbaar affiniteit met de thema’s van het Apostolisch Genootschap;
• minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het maatschappelijke veld;
• een HBO+-opleiding;
• het vermogen om snel te schakelen tussen strategie (abstract) en detail (concreet).
• goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.
• kennis van het werken met Microsoft Office programma’s.
En je bent
• resultaatgericht en beschikt over zelfstartend vermogen;
• een teamspeler die zich flexibel en collegiaal opstelt;
• analytisch ingesteld;
• leergierig en staat open voor (collegiale) feedback.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een dienstverband van 16 uur met een looptijd van 1 jaar en de intentie om dit te verlengen bij
goed functioneren.
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
pensioenregeling.
Werken in projectteams in een hybride setting: ca. 50% op kantoor in Baarn, 50% vanuit huis.

Enthousiast?
Stuur uiterlijk 25 juli 2021 jouw CV en een korte motivatie naar Lilian Heida, hoofd P&O via
sollicitaties@apgen.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Als je eerst meer wilt weten,
neem dan contact op met Lily Delwel, voorzitter FO, via lmdelwel@apgen.nl of 035-548 87 77.
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