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Stichting Villa Pinedo is sinds 2011 ‘De plek voor kinderen van gescheiden ouders’. De missie:
kinderen van gescheiden ouders zijn even gelukkig als alle andere kinderen.
Een team van ca. 225 vrijwillige, ervaringsdeskundige jongeren geeft tips en adviezen aan
andere kinderen van gescheiden ouders, ouders en professionals. Dit doen zij onder andere
via online fora, een online training, face-2-face workshops en via het Buddyprogramma,
waarmee landelijk al 1850 kinderen van gescheiden ouders zijn gekoppeld aan een OnlineBuddy.
Het team van Villa Pinedo bestaat, naast de groeiende jongerencommunity, uit 5 vaste
medewerkers en meerdere oproepkrachten. De Projectmanager ondersteunt dit team zodat
iedereen het beste uit zichzelf kan halen, dat alle projecten op elkaar aansluiten en dat het
meerjarenbeleidsplan gerealiseerd kan worden.
Waar zijn we naar op zoek?
● Een Projectmanager (PM) die als spin in het web kan functioneren voor de organisatie.
● Als onderdeel van de managementtaken, is de PM verantwoordelijk voor het behouden
van overzicht op de concrete doelen die gesteld zijn voor de organisatie, teams,
projecten en individuele medewerkers, en het toezicht houden op het behalen van de
doelen.
● De PM is mede-verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie, HR, en
wordt daarbij ondersteund door diverse interne en externe collega’s.
● Als onderdeel van een klein team, helpt de PM mee bij het ontwikkelen van projecten,
producten en activiteiten, en al het andere dat nodig is voor het bereiken van de missie
van Villa Pinedo.
● Samen met de directeur, rapporteert de PM aan het bestuur, aan fondsen en aan
relevante overheidsinstanties.
● De PM is goed in het schrijven van heldere en doeltreffende teksten om gestructureerde
plannen en rapportages te kunnen opstellen.
● De PM is verantwoordelijk voor het opstellen van werkplannen om de strategieën van
Villa Pinedo te implementeren, en ondersteunt de directeur en het bestuur bij het
ontwikkelen van die strategieën.

Wat voor ervaring zoeken we?
● Relevante ervaring en kennis als Operationeel Manager of Projectmanager van grote
projecten.
● Ervaring in het managen van- en verantwoording afleggen over jaarbudgetten.
● Kennis van het sociale domein, jeugdsector en gemeenten is een pré.
● Ervaring in- of kennis van de goede doelen sector is een pré.
Wat voor iemand zoeken we?
● Een duidelijke affiniteit met onze missie, kinderen en onze manier van werken.
● Georganiseerd, gestructureerd en niet bang om beslissingen te nemen.
● Interesse in financieel management en business development en de capaciteit om de
kosten en baten van ons werk realistisch te berekenen.
● Iemand die actief bijdraagt aan een zelfstandig werkend team om tot het beste resultaat
te komen.
● Bereidheid om alles aan te pakken en tegelijkertijd de grote lijn te bewaken.
● Iemand met een strategisch denkvermogen.
Wat bieden we?
● Full-time dienstverband.
● Aanvang dienstverband in overleg maar bij voorkeur zo snel mogelijk.
● Salarisindicatie: bruto circa €3500, afhankelijk van ervaring en leeftijd (exclusief
vakantiegeld) o.b.v. een 38-urige werkweek.
● Een leuke werkomgeving met jonge en intrinsiek gemotiveerde collega’s.
● De kans om echt een verschil te maken in het leven van kinderen van gescheiden ouders.
Interesse?
We zijn benieuwd naar jou en zien je cv en motivatie graag tegemoet via:
info@villapinedo.nl t.a.v. Marsha Pinedo o.v.v. vacature Projectmanager.

