
Vacature Coördinator Woongroep 2000 

Word jij de spil binnen ons wooninitiatief? 

Wij zoeken voor Woongroep 2000 een coördinator voor 24 - 28 uur per week, die de dagelijkse gang 

van zaken coördineert. De coördinator zal ook daar waar kan zoveel mogelijk meewerken in het team.  

  

Woongroep 2000 is een wooninitiatief dat is opgezet door de ouders van 14 jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking. PGVZ mag hier de zorg leveren.   

Meer info over Woongroep 2000? 

Neem een kijkje op de website: http://www.woongroep2000.nl/ 

 

 

Wij zoeken: 

• Je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau of bewezen/geverifieerde 

accreditatie/getuigschrift; 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau; 

• Je kunt zelfstandig werken, bent overtuigend, flexibel, innovatief, initiatiefrijk en klantgericht; 

• Je hebt coachende vaardigheden en bent in staat om het beste in mensen naar boven te 

brengen; 

• Je beschikt over leidinggevende/coördinerende ervaring; 

• Je hebt doorzettingsvermogen, bent flexibel en stressbestendig; 

• Je hebt ervaring in het werken met jongeren met een verstandelijke beperking; 

• Je bent bereid om extra in te vallen bij ziekte en vakantie; 

• Je kan functioneren in de driehoek: ouder-bewoner-medewerker, je bent daarin een 

voorbeeld voor je team. 

http://www.woongroep2000.nl/


Wij bieden:  

• Een contract voor 24 - 28 uur (in overleg); 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie tot verlenging naar een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

• Salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT, FWG 45 afhankelijk van kennis en 

ervaring; 

• Deelname aan het pensioenfonds PFZW, collectiviteitsregeling ziektekostenverzekering; 

• Een team van 5 wooncoördinatoren om mee te sparren; 

• Regelmatig aanbod van scholing en symposia; 

• Een informele en fijne werksfeer met korte lijnen; 

• Een leuke en uitdagende functie. 

Wij vragen alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

  

Ouders en een afvaardiging van het team participeren in de sollicitatieprocedure. Zij worden nauw 

betrokken bij de gesprekken en de uiteindelijke aanstelling.  

  

Enthousiast? 

Wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar sollicitaties@pgvz.nl o.v.v. Coördinator 

wooninitiatief Woongroep 2000 

Wij zien je sollicitatie graag voor dinsdag 13 maart tegemoet. 

  

Wil je meer informatie over de vacature coördinator Woongroep 2000 in Apeldoorn? 

Bel dan PGVZ op 038-3331794 en vraag naar Jan van Oudheusden. 

  

De gesprekken vinden plaats in week 12. 

 

Deze vacature wordt intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor! 

Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een screening 

worden verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


