Onze organisatie maakt zich sterk voor Léven tot het einde, waarin we met de mens op het
netvlies samenwerking stimuleren tussen de domeinen van zorg en welzijn. Agora ziet een wereld
waarin mensen in de laatste levensfase (samen met degene die belangrijk voor hen zijn) op een bij
hen passende manier kunnen leven tot het einde. Bij Agora staat het menselijk perspectief en de
palliatieve benadering centraal. Dat doen we met een team van 14 medewerkers.

Ter versterking van het team zoekt Agora een enthousiaste

Beleidsadviseur – 32/36 uur
Wat ga je doen
• Je bent beleidsadviseur voor de palliatieve benadering: je analyseert ontwikkelingen, stimuleert
de palliatieve benadering en voedt het team en strategische partners met praktijkvoorbeelden.

• Je vergaart kennis over de palliatieve benadering in zorg en welzijn, bent in staat dit tactisch,
strategisch en operationeel in te brengen in de eigen organisatie en bestuur.

• Je participeert in het project geestelijke verzorging (GV) thuis, waarbij mensen thuis geestelijke
verzorging kunnen krijgen bij zingevingsvragen.

• Je bent verantwoordelijk voor de projectplanning & -rapportage, signaleert knelpunten en werkt
intensief samen met de projectleider GV Thuis.

• Je haalt kwartaalrapportages op en verwerkt de gegevens ter bevordering van de ontwikkeling
van GV Thuis. Je bent in staat dat te monitoren en toekomstig beleid daarmee te ondersteunen.

• Je analyseert en onderzoekt de borging van GV Thuis en bent in staat met een breed en
gedifferentieerd aantal organisaties hierin tot overeenstemming te komen.

• Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de organisatie van werkconferenties, videosessies en
methodieken die Agora hanteert.

• Je bent onderdeel van een klein en gedreven team, dat in Clémence Ross een directeur heeft en
in Els Hekstra de interne manager.

Wie ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal HBO- of WO-werk- en denkniveau
Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken van tenminste 2 jaar
Je bent analytisch en werkt gestructureerd
Je hebt affiniteit met onderwerpen als zingeving, eindigheid, mensgerichte benadering
Je hebt uitstekende uitdrukkingsvaardigheid en kunt dat aantonen
Je bent proactief en kunt je onderwerpen snel eigen maken
Je bent positief ingesteld en een enthousiasmerende teamspeler
Je bent in staat met heel verschillende mensen in onderscheiden organisaties tot
overeenstemming te komen

Wat wij bieden
• Een afwisselende en uitdagende functie in een informele werksfeer en binnen een organisatie die
in beweging is.

• Een team van 14 medewerkers waarin je veel ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en te
ontplooien.

• Agora houdt kantoor in Bunnik, thuiswerken is een passend onderdeel in de te verrichten
werkzaamheden.

• Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.
• Salaris conform CAO VVT, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informeren en solliciteren
Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer vóór 15 november door je motivatiebrief en CV te mailen naar
personeelszaken@agora.nl o.v.v vacature beleidsadviseur.
De eerste gespreksronde staat gepland voor 23 november en de tweede op 29 november 2021.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.agora.nl.
Voor informatie over de functieinhoud kun je contact opnemen met Guido Schurmann,
Beleidsadviseur en projectleider GV Thuis, (06) 30118162 of via gschurmann@agora.nl.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Bekendheid geven aan deze vacature in je eigen netwerk stellen wij wel op prijs!
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