Zoekt een enthousiaste Operationeel Zakelijk Leider per januari 2023
(24 uur per week, verspreid over 4 dagen)
Goud, omdat wij vinden dat ieder mens goud is. En omdat goud ontstaat waar heel verschillende mensen
elkaar ontmoeten. Goud van Noord is een diaconale organisatie in het Oude Noorden van Rotterdam. Je vindt
ons aan de Zwaanshals.
Met een team van betaalde krachten en vrijwilligers zetten we ons in voor een Rotterdam waar iedereen, jong
en oud, de kans krijgt om mee te doen. Samen werken we aan mogelijkheden voor de lange termijn. Daarbij
geloven we in de kracht van ontmoeting tussen heel verschillende mensen en in ‘de kracht van samen’.
Goud van Noord ziet kansen om intensiever samen te werken met partners en bewoners om zo meer impact
te maken in (het Oude Noorden van) Rotterdam. Onze huidige operationeel zakelijk leider gaat zich hier op
richten in de nieuwe rol van ‘zakelijk leider organisatieontwikkeling’.
Daarom zoeken wij een sterke, enthousiaste operationeel zakelijk leider. In deze rol ben je de spin in het web
die het team, fondsen, partners en bestuur aan jou en aan elkaar verbindt. Door jouw sturing en in
samenwerking met de zakelijk leider organisatieontwikkeling blijft Goud van Noord een bloeiende organisatie
die steeds meer impact maakt.
Heb jij hart voor Rotterdam en wil jij ongelijkheid terugdringen? Ben jij een verbinder, een goede
leidinggevende en tegelijk die strategische denker die niet bang is om ook zelf de handen uit mouwen te
steken? Ben je flexibel, ondernemend, zelfstandig en daarnaast organisatorisch en communicatief sterk? Dan
zou jij wel eens degene kunnen zijn die we zoeken!
Jouw baan:
● Jij leidt het team en zorgt ervoor dat het staat als een huis. Jij denkt mee, geeft richting en zorgt
ervoor dat ieder optimaal functioneert. Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen.
● Jij doet wat nodig is om Goud een stabiele, betrouwbare en kwalitatief goede organisatie te laten zijn.
● Je bouwt aan het meerjarenplan en zorgt dat alle projecten goed worden uitgevoerd. Je stuurt bij
waar nodig, stelt kaders en formuleert doelen voor impact en kwaliteit.
● Je haalt verhalen op en begrijpt waar de behoeften en kansen liggen voor Goud. Je vertaalt deze naar
projecten en acties en zorgt voor een gedegen uitvoering.
● Je zorgt ervoor dat de impact van onze projecten en activiteiten steeds beter te meten is.
● Jij werft de fondsen en verkrijgt subsidies, inclusief de aanvraag, opvolging en het verzorgen van de
rapportages en verslagen.
● Daarvoor onderhoud je je netwerk. Samenwerken met fondsen is onmisbaar voor het succes van
Goud.
● Je hebt overzicht over de financiën en richt je daarbij op de toekomst. Hiertoe werk je nauw samen
met de penningmeester van het bestuur, de accountant en de zakelijk leider organisatieontwikkeling.
● Je schrijft het communicatieplan. Op basis daarvan zorg je ervoor dat we onze verhalen, projecten en
impact delen. Want met de verhalen die we delen laten we zien wat we doen en bedoelen.
● Je bouwt mee aan een sterk netwerk in de wijk.
● Je bent het aanspreekpunt voor het bestuur. Jij komt met ideeën en het bestuur denkt met je mee.
Daarbij werk je nauw samen met een actief en betrokken bestuur dat aanstuurt waar het nodig is en
de voortgang van plannen en projecten bewaakt.
● Bij dit alles werk je van vanuit een basishouding van respect en waardering voor de ander.

Je bent
●
●
●
●
●
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●
●

Inzetbaar op HBO werk- en denkniveau
Ervaren in leidinggeven aan betaalde krachten en vrijwilligers
Stevig, stressbestendig, communicatief vaardig, vriendelijk, positief, open
Bereid om constructief en op gelijkwaardig niveau samen te werken met onze zakelijk leider
organisatieontwikkeling aan een bloeiend Oude Noorden
Ervaren in fondsenwerving en/of samenwerking met (grote) fondsen en subsidieverstrekkers
Gedreven om Rotterdam samen sterker te maken en bereid je met vol enthousiasme in te zetten voor
meer impact in het Oude Noorden
Altijd op zoek naar manieren om het beste in de ander/andere partij naar boven te halen
Betrokken bij een christelijke geloofsgemeenschap.

Bouw dan mee met Goud aan een Rotterdam waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. We bieden je:
● Een fantastisch team van vrijwilligers en betaalde krachten met gedeeld enthousiasme en
gedrevenheid
● Een dienstverband van 0.67 (24 uur) bij voorkeur verspreid over 4 dagen omdat jij het aanspreekpunt
bent voor de teamleden
● De arbeidsvoorwaarden van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn
van kracht. Je start in schaal 9 trede passend bij ervaring.
● Een organisatie die volop in ontwikkeling is met veel ruimte voor eigen ideeën en creativiteit
● Een betrokken bestuur
● Een baan die je voldoening zal geven. Word onderdeel van ons verhaal van Goud. Ontmoet mensen
van Goud en leer van hun verhalen. Met deze baan heb je de mogelijkheid het verschil te
maken, daar word je toch blij van?
● We verwachten dat je ons preventief beleid onderschrijft en vragen altijd een VOG op
Enthousiast geworden? Stuur ons dan voor 28 november jouw motivatie en droom voor Goud! Op 1
december vanaf 16.00 uur worden gesprekken gevoerd.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gerlinda Robbertsen M:06-13065694 (zakelijk leider) en
Remko van Hijum M: 06-12995100 (bestuur)
E:info@goudvannoord.nl W: www.goudvannoord.nl

