
TZA IJSSEL-VECHT ZOEKT:

S O L L I C I T E R E N  O F  M E E R  W E T E N ?

Ben je enthousiast geworden? Wacht dan niet en solliciteer tot en met 26 november 2021.  
Je sollicitatie + CV kun je mailen naar secretariaat@tza-ijsselvecht.nu 

Zit je te twijfelen om te solliciteren omdat je denkt dat het met jouw lichamelijke beperking minder makkelijk is om deze leuke  
functie in te vullen? Schrijf dan vooral, wij willen als TZA een werk- en inspiratieplek zijn voor àlle inwoners. 
https://tza-ijsselvecht.nu/wij-zoeken-een-kwartiermaker/

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Eric Wolkotte, strategisch adviseur TZA IJssel-Vecht,  
op 06 3760 4485 of via e.wolkotte@tza-ijsselvecht.nu

SKILLS

Resultaatgericht

Ervaring in multi- 
disciplinaire omgeving

Uitstekende advies- en  
communicatievaardigheden

Organisatiesensitiviteit

Relevante ervaring in het 
aansturen en begeleiden van 
professionals in  
(onderzoeks)projecten

Relevante netwerken

Groepsgericht en individueel 
(coachend) leidinggeven

COMPETENTIES

Ondernemend – Je ziet  
kansen op strategisch niveau, 
runt je eigen onderneming in 
de regio. 

Verbinder – Je maakt  
makkelijk verbinding, creëert 
draagvlak en vertrouwen en 
inspireert anderen in het  
netwerk.

Coach - Je stuurt het kernteam 
aan en zorgt ervoor dat de 
coördinatoren van de Academie 
en het Living Lab vanuit tactisch 
niveau aan de slag kunnen. 

Afgeronde HBO + of 

Afgeronde academische 
opleiding

Werkervaring 5 jaar +

OPLEIDINGS- 
NIVEAU

STANDPLAATS

Zwolle

Tot reizen bereid, vooral regio 
IJssel-Vecht en incidenteel naar 
andere TZA regio’s in Noord- 
en Oost Nederland

16 uur (0,4 fte)

jaarcontract 
(detachering mogelijk)

 nieuwe functie


salarisindicatie 1 fte 
schaal 11 (max € 5.018)

Kwartiermaker IJssel-Vecht

Je zorgt voor de profilering van de TZA IJssel-Vecht

Strategische en tactische ontwikkeling van de organisatie

Je stuurt het kernteam aan met coördinatoren Living Lab en Academie,  
communicatie en administratie/secretariaat

Je maakt het jaarplan, de begroting en verzorgt de verantwoording

Fondsenwerving en deelname aan externe projecten i.s.m. het werkveld,  
andere onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten

KENMERKEN VAN DE FUNCTIE
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