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Bij Care for Obesity (C4O) werken we aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor kinderen met
overgewicht en obesitas. Ben je een projectmanager met affiniteit voor de wetenschap die maatschappelijke
impact wil hebben? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar de functie van:

PROJECTMANAGER
Locatie:
Uren per week:

AMSTERDAM
20-24 uur

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De projectmanager heeft de algehele coördinatie van C4O voor de projectperiode 2019-2021: organisatie,
planning, financiën, personeelszaken.
JOUW TAKEN
• coördinatie van het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan voor de periode 2019-2021 in afstemming
met het C4O-team bij de VU, de coalitiepartners en relevante overige stakeholders zoals gemeenten,
zorgverleners en patiënten. Het hoofd onderzoek en onderwijs van C4O is inhoudelijk in de lead voor dit
onderzoeksplan
• coördinatie van de overige taken van C4O op het gebied van: monitoring en evaluatie, (na)scholing, ontwikkeling
en herziening van richtlijnen en standaarden en samenwerking met de coalitie
• communicatieplan voor C4O opstellen en uitvoering hiervan coördineren (o.a. ontwikkelen nieuwe website en
sociale mediastrategie) alsmede bijdragen aan communicatieplan van de coalitie
• opzetten van de projectorganisatie, inclusief de werving van nieuwe medewerkers
• coördineren van het C4O-team (4-5 onderzoeksmedewerkers van verschillende niveaus) en extern in te huren
medewerkers/organisaties
• overzicht behouden over de financiën van het C4O-project en de afstemming daarover intern met de VU en
extern met de coalitie. Alsmede jaarlijks de financiële verantwoording verzorgen met de project controller van de
VU en jaarlijks de offerte voor het volgende jaar verzorgen in afstemming met de coalitie
• vertegenwoordiging van C4O in de stuurgroep van de coalitie en richting andere externe partijen zoals het
ministerie van VWS
FUNCTIE-EISEN
• minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager in een relevante werkomgeving

• affiniteit met de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas
• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• in staat met een grote mate van zelfstandigheid te werken
• in staat flexibel te schakelen tussen beleid, praktijk en wetenschap
WAT BIEDEN WIJ?
Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van
opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 3637,- en maximaal € 5656,- bruto per maand, conform
salarisschaal 11 of 12. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel (Projectmanager 3) en staat open voor ten
minste 0,5 fte.
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging van de
arbeidsovereenkomst tot het einde van de projectperiode (eerste kwartaal 2021) behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede
combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
• maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
• ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
• bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
• keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
OVER DE VU
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie
van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we
vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons
onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.
Aan de VU studeren ruim 23.000 studenten en werken ruim 4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VUcampus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en
onderzoek.
FACULTEIT DER BÈTAWETENSCHAPPEN
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden
voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en
van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen.
Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het
bedrijfsleven.
Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun
vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250
medewerkers.
CARE FOR OBESITY
Bij Care for Obesity (C4O), een project van de VU, werken we aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg
voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit resulteert eind 2018 in een landelijk model ketenaanpak voor deze
kinderen.
Vanaf 2019 start een nieuwe projectperiode van C4O waarin met financiering van het ministerie van VWS met een
coalitie van 5 organisaties wordt gewerkt aan het borgen, implementeren, doorontwikkelen en evalueren van deze
ketenaanpak: VU/C4O, RIVM, NJi, NCJ en JOGG. Deze projectperiode duurt tot begin 2021.

De VU/C4O zal m.n. werkzaamheden verrichten op het gebied van verdiepend onderzoek naar onderdelen van de
ketenaanpak. Resultaat hiervan zijn wetenschappelijke artikelen en producten met maatschappelijk impact zoals
schriftelijke en mondelinge adviezen voor praktijk en beleid. Daarnaast zal de VU/C4O werkzaamheden verrichten
op het gebied van monitoring en evaluatie van de lokale implementatie van de ketenaanpak, ontwikkelen en
uitvoeren van (na)scholing over de ketenaanpak en ontwikkeling van (herziene) richtlijnen en standaarden voor
professionals.
C4O is ondergebracht bij de afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd & Leefstijl. De VU is op zoek naar
een ervaren projectmanager die per 1 januari 2019 het projectmanagement van C4O op zich neemt. De
projectmanager werkt nauw samen met het hoofd onderzoek en onderwijs van C4O en rapporteert aan de
eindverantwoordelijke hoogleraar.
DIVERSITEIT
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en
internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek
naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.
SOLLICITEREN
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een e-mail met jouw curriculum vitae en motivatiebrief vóór 3
januari 2019 onder vermelding van vacaturenummer 18438 t.a.v.
Naam:
Functie:
E-mail:

Jaap Seidell
Prof. dr. ir.
sollicitaties.agw.beta@vu.nl

VRAGEN
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:
Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoon:

Jaap Seidell
Prof. dr. ir.
j.c.seidell@vu.nl
020-5986995

Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoon:

Jutka Halberstadt
Landelijk projectmanager Care for Obesity
j.halberstadt@vu.nl
020-5983676

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019, de tweede gespreksronde zal
plaatsvinden op woensdag 16 januari 2019.

