
Projectleider ADV Limburg – 75 jaar bevrijding 
 
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) is de plek waar individuen, bedrijven en 
instellingen terecht kunnen met klachten over discriminatie. Maar ook met alle vragen over dit 
thema.  
 

In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding in Limburg zijn wij op zoek naar een: 
 

Projectleider (m/v) voor 28 - 32 uur per week 
De projectleider voert het project 75 jaar Vrijheid in Limburg uit.  

De projectperiode loopt van juni 2019  tot en met mei 2020.  
 
ADV Limburg wil mensen, met  name jongeren, bewust maken van wat vrijheid betekent door middel 
van Virtual Reality. Daarbij wordt een link gelegd naar discriminatie in het heden. Vervolgens zal de 
bevrijdingsroute door Limburg gevolgd worden met de VR-Experience. Van de activiteiten wordt een 
videoverslag gemaakt. Beleven en ervaren is het doel van de Experiece. 
 

De werkzaamheden 
• De projectleider zorgt voor het tot stand komen van de VR-Experience. Deze legt en 

onderhoudt contacten met betrokken partijen; 

• De projectleider werft, selecteert en begeleidt vrijwilligers die aangetrokken worden voor de 
uitvoer van het project; 

• De projectleider organiseert de aanwezigheid van de VR-Experience in gemeenten en legt en 
onderhoudt contacten hiervoor, regelt indien nodig vergunningen, etcetera; 

• De projectleider verzorgt externe communicatie rondom het project onder andere m.b.v. 
social media. 

• De projectleider bewaakt het budget en de voortgang van het project en informeert de 
directeur hierover. 

 

Wij vragen: 
• HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van en inzicht in de doelgroepen en relevante maatschappelijke ontwikkelingen; 

• Sociale vaardigheden voor het coachen en leidinggeven aan projectleden en het 
onderhouden van in- en externe contacten; 

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 

• Aantoonbaar plan- en organisatievermogen; 

• Ervaring met Virtual Reality en social media, ervaring met vloggen is een pré; 

• Stressbestendigheid;  

• Flexibele inzetbaarheid; 

• Over eigen vervoer beschikken. 
 

Wij bieden 
• Een boeiende en afwisselende functie in een klein, dynamisch team waarbij zelfstandig 

werken voorop staat; 
• Een tijdelijke functie voor de duur van één jaar voor 28 - 32 uur per week; 
• Inschaling conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. 

 



Solliciteren 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV per e-mail, uiterlijk 5 mei naar Camila van Keulen, 
camila.vankeulen@advlimburg.nl. U wordt verzocht in de brief in te gaan op uw concrete affiniteit 
met de thematiek. Informatie kunt u in de ochtenduren telefonisch inwinnen bij Chris Baltussen via 
nummer 043-3218489. Voor meer informatie over ADV Limburg verwijzen wij u naar onze website: 
www.advlimburg.nl. 
 

Planning 
In week 19 kunt u een reactie van ons verwachten. De eerste gesprekken zullen gepland worden op 
dinsdag 14 mei. 
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