
 

Bureau HHM zoekt talent! 

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Wij onderzoeken, adviseren en brengen mensen en organisaties 

in beweging met passie en met visie. Omdat zorg altijd beter kan.  
 

Sta jij aan de start van je carrière? Ben je geïnteresseerd in de zorg en sociaal domein en nieuwsgierig naar het advieswerk? 

Wil je werken op het snijvlak van zorgorganisaties en gemeente? En alles leren over samenwerkingsvraagstukken?  

Lees dan verder!  

 

Wij hebben een uniek en uitdagend talentenprogramma ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in de zorg. 

Je doet ervaring op bij verschillende zorg- of welzijnsorganisaties of gemeenten, zodat je een goed beeld krijgt van zaken 

die spelen binnen deze organisaties en gemeenten. Naast je werk volg je een intensief trainingsprogramma gericht op 

ketensamenwerking dat direct toepasbaar is in je werk!  

 

Herken jij je in onderstaande? 

• Je hebt een WO-masteropleiding afgerond 

• Je bent ondernemend 

• Je bent zelfstandig én kan in teamverband werken 

• Je past je makkelijk aan in verschillende situaties 

• Je vraagt je af waarom zaken gaan zoals ze gaan 

• Je durft op het randje te lopen 

• Je hebt je eigen ideeën over de zorg en/of het sociale 

domein 

• Je bent gemotiveerd om de zorg te verbeteren. 

 

 Wat bieden we? 

• Leuke en uitdagende opdrachten 

• Intensief opleidingsprogramma 

• De kans om een breed en interessant  

netwerk op te bouwen 

• Een uitstekend aantal vakantiedagen 

• Marktconform salaris 

 

Interesse?  

Stuur je motivatiebrief en cv naar 

personeelszaken@hhm.nl  

De eerste ronde van het talentenprogramma  

sluit donderdag 8 november.  

 

Is deze datum verstreken en wil je solliciteren  op 

een later moment? Neem contact met ons op 

voor de mogelijkheden.  

 

Bel gerust met  

Lennart Homan  06 - 51 14 52 37  

Stacey Hulst  06 - 11 72 80 07 

 

Omdat zorg altijd beter kan 

 

Bureau HHM  

Postbus 262 • 75oo AG ENSCHEDE 

T 053 – 433 05 48  

www.hhm.nl • info@hhm.nl 

 

 

Wat ga je doen? 

Binnen een periode van twee jaar voer je verschillende 

projecten uit bij een zorgaanbieder, welzijnsorganisaties of 

gemeente door heel het land. Je eerste opdracht voer je uit 

bij een zorgaanbieder in het westen van het land. 

 

Naast de uitdagende projecten die je uitvoert bij verschillende 

organisaties doorloop je een intensief trainingsprogramma, 

soms op locatie, soms in Enschede. Je neemt deel aan 

trainingen, een intervisiegroep en krijgt een coach 

aangewezen. Ons programma is zo vormgegeven dat het 

aansluit bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

 

Tijdens deze periode ben je in dienst bij bureau HHM.  

Daarna maak je zelf de keuze waar je in de zorg jouw  

ervaring in wilt zetten.  
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