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Omschrijving bedrijf
De Voedselapotheek is een ontwerpbureau dat zich bezig houdt met het creëren van een gezond voedsellandschap. In de wijk, 
de supermarkt, het ziekenhuis en de apotheek. Onze missie: gezond eten bereikbaar maken voor iedereen! De Voedselapotheek 
trekt de wijken in en werkt daar samen met bewoners en lokale organisaties aan vernieuwende concepten die gezonde 
voedingskeuzes stimuleren.

Wij als creatieve denkers geloven dat we voor verandering anders moeten denken én DOEN. We passen de kracht van Design 
Thinking toe op de gezondheidszorg. Design Thinking is een mensgerichte methode om problemen op te lossen. Samen met de 
doelgroep gaan we aan de slag. We doen brainstorms, maken prototypes en testen in de praktijk oplossingen voor een gezonde 
voedselomgeving. 

Een greep uit onze projecten
 • Een gezond schap in de supermarkt met gezonde producten geselecteerd door de diëtiste
 • Leefstijl op recept voor zorgprofessionals om cliënten makkelijk door te verwijzen naar leefstijl
 • Goedkoop Gezonde Voeding voor mensen met een laag inkomen
 • Snackbar van de toekomst met gezonde snacks voor scholieren

Team Voedselapotheek
De Voedselapotheek is opgericht door ontwerper Naomi Jansen en ze werkt samen met stagiaires aan vernieuwende projecten. 
Voor communicatie vraagstukken werken we samen met communicatieadviseur Esther Horsten en business strateeg Sharda ten 
Wolde denkt achter de schermen met ons mee. Vanwege een groeiend aantal projecten zijn we op zoek naar versterking. 

Functieomschrijving
Als ZZP projectcoördinator zul je in de periode maart t/m juli 2022 werkzaam zijn in Amersfoort. Je bent ±8 uur in de week 
beschikbaar met voorkeur op woensdagen, maar dit is flexibel zelf in te delen. Je werkt deels op locatie in combinatie met thuis 
werken. Je werkt samen met bewoners en lokale bedrijven en organisaties zoals GGD, de supermarkt, de diëtiste en leefstijl-
coach, de apotheek en de huisarts. Je zal veel zelfstandig werken en resultaten rapporteren aan projectleider Naomi Jansen. 
Mogelijk kunnen we de uren uitbreiden na de projectperiode.

Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
 • Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse aansturing en motivering van je projectteam, maar ook van externen   
   (leveranciers, freelancers) die bij projecten worden betrokken.
 • Je organiseert bijeenkomsten met partners in de wijk.
 • Je vertaalt creatieve concepten naar uitvoerbare, haalbare en duidelijke projectplannen.
 • Je bent gedurende het hele proces verantwoordelijk voor de kwaliteit van het op te leveren werk.

Ben jij ZZP’er en op zoek naar een uitdagende functie met toffe projecten die 
gezond eten bereikbaar maken voor iedereen? Kom dan ons team versterken!



Wat breng je nog meer mee?
 • HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt een creatieve achtergrond of opleiding
 • Je hebt ervaring met het coördineren van projecten
 • BONUS: Je bent bekend met de methode Design Thinking

Wat bieden wij?
 • Betaling: op ZZP basis - uurtarief in overleg en afhankelijk van ervaring
 • Werkplek: combinatie van werken op locatie in Amersfoort en thuiswerken
 • Team: een ambitieus jong team dat samen met jou verder wil groeien
 • Ruimte: voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën 
 • Ambitie: bijdragen aan het gezonder maken van Nederland

Interesse?
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk vóór 15 februari een korte 
motivatie met uitgebreid CV naar info@voedselapotheek.nl 
t.a.v. Naomi Jansen onder vermelding van ‘Vacature ZZP PC’. 

Kijk voor meer informatie op www.voedselapotheek.nl

Voor vragen en informatie kun je Naomi bellen op 
0644270686.

Herken jij jezelf in de volgende uitspraken?
 • Jouw interesses en kennis liggen bij de thema’s voeding en gezondheid.
 • Je bent een inspirator voor anderen en kan mensen enthousiasmeren en motiveren.
 • Je voelt je verantwoordelijk en bent gericht op het in teamverband realiseren van resultaten.
 • Je bent creatief, flexibel en denkt oplossingsgericht.
 • Je hebt een duidelijke manier van communiceren en houdt van aanpakken.
 • Je vind plezier in je werk en een goede/gezonde werksfeer heel belangrijk.

Jouw rol
Het doel van jouw rol is om het groeiende aantal projecten van de Voedselapotheek van de grond te krijgen en bij te dragen 
aan een gezonde voedselomgeving. Dit doe je door zelfstandig projecten te coördineren waarbij lokale zorgprofessionals, 
voedselaanbieders én bewoners betrokken zijn. In jouw rol als projectcoördinator werk je mee aan diverse grote én kleinere 
projecten. Je bent betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase. Bij het maken van jouw plannen stem je actief 
af met alle relevante partners en werk je nauw samen met de teamleden in het projectteam. Alles onder de aansturing van de 
projectleider.
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