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ORGANISATIE | ZIDERIS
De facilitaire afdeling omvat onder andere technische-/onderhoudsdienst, restauratieve voorzieningen, linnenkamer,
schoonmaak en diverse receptiediensten.
Bezoek de website

FUNCTIE | HOOFD FACILITAIR
De organisatie is op dit moment bezig met de invoering van zelforganisatie. Dat betekent dat je de teams ondersteunt bij het
meer zelfstandig uitvoeren van de taken waarbij de prioriteit ligt bij de afgesproken resultaten, doelmatigheid en kwaliteit.
De medewerkers krijgen daarnaast functionele aanwijzingen van de clustermanagers zorg. Naast deze (operationele)
aansturing en het herpositioneren van de facilitaire dienst maak je een analyse van de huidige dienst en de huidige én
toekomstige behoeften van de organisatie. Op basis van jouw kennis van het vakgebied en de ontwikkelingen, schrijf je een
visie op de toekomst, inclusief implementatieplan.

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

Diverse dossiers die hierbij uitgewerkt moeten worden zijn:
Cliëntenparticipatie. De behoefte bestaat om meer bewoners actief in te zetten binnen de facilitaire dienst.
Het gaat hierbij om een herijking en afstemming met de regionale brandweercommandanten.
Dit betreft ook een herijking en afstemming met de collega clustermanagers zorg.
Lange termijn Onderhoudsplan. Dit dient te worden afgestemd op de huidige vraag en de groeiverwachtingen in de
toekomst.
Het opstellen van een plan en vertegenwoordigen van de belangen van de eigen organisatie binnen de holding.

Sensitief Communicatief Toegankelijk
Energiek Vasthoudend Professioneel
Teamspeler Betrokken Inspirerend
PROFIEL | DESKUNDIG, COACHEND, MET VISIE
Je bent een ervaren interim facilitair deskundige met, bij voorkeur, een brede ervaring in de zorg. Daarnaast heb je het
overzicht en de inzichten die nodig zijn om de huidige en toekomstige positionering van de afdeling te kunnen beoordelen en
hierover te adviseren. Op basis van jouw bedrijfskundig en financieel inzicht én kennis van de facilitaire afdeling in de zorg,
onderbouw je, schriftelijk, jouw inzichten.

AANBOD
3 dagen per week
circa 5 maanden
per direct

PROCEDURE

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting
te maken.

GEÏNTERESSEERD
Helaas, u kunt niet meer reageren.

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

