Vacature Programmaleider

(parttime)

Het Leontienhuis is koploper in het begeleiden van mensen met een eetstoornis (en hun naasten) richting herstel en deelname aan
de maatschappij. We werken met vrijwilligers, ervaringsdeskundigheid is de basis van onze coaching. Het Leontienhuis, initiatief van
Leontien Zijlaard-van Moorsel, is in 2015 geopend door koningin Máxima. Stichting Leontienhuis is een jonge dynamische organisatie,
volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn we een begrip geworden in de wereld van eetstoornissen. Na vijf jaar is het Leontienhuis toe aan
een volgende innovatieve stap, een professionaliseringsslag om nog meer van betekenis te zijn. Om deze stap te kunnen zetten is de
functie van programmaleider gecreëerd. Als programmaleider geef je mede richting aan de ontwikkeling van de organisatie.
Wat breng je mee?
• Je hebt kennis van psychiatrie en affiniteit met eetstoornissen
• Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding
• Je kent de kracht van ervaringsdeskundigheid
• Je bent positief ingesteld en krijgt energie van nieuwe initiatieven
• Je hebt een flexibele instelling, dit is geen negen-tot-vijf-functie
• Je hebt een klantgerichte instelling en uitstekende 			
communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
• Je hebt humor en een sterk zelf-relativerend vermogen
• Je bent een verbinder met een relevant netwerk
• Je vindt het belangrijk dat iedereen participeert in de samenleving

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie voor 24 uur in
de week. Samen met de huidige programmaleider geef je sturing
aan het herstelprogramma binnen het Leontienhuis. Minstens
50% van je werktijd besteed je aan individuele begeleiding van
deelnemers (en hun netwerk) in het hersteltraject.
Wat kun je verder verwachten?
Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Daarnaast
ontvang je vakantiegeld, een pensioenregeling bij Pensioenfonds
Zorg & Welzijn en een eindejaartoeslag.

Reageren?
Meer informatie: bel dan naar Fieke Thijs (projectleider) 0180-44 46 65. Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de functie-eisen,
stuur dan voor 23 november 2020 een korte motivatie + CV naar info@leontienhuis.nl.

leontienhuis.nl

