3 LEIDINGGEVENDE TOPPERS
KANSEN BEWUST, SENSITIEF EN ONDERNEMEND

HEERENVEEN

3 LEIDINGGEVENDE TOPPERS – TALANT ZORG EN ONDERSTEUNING

ORGANISATIE | TALANT ZORG EN ONDERSTEUNING
Talant Zorg en Ondersteuning maakt samen met de zorgorganisaties Meriant, Reik, Wil, Kennr, Zorgkompas, Baanplus,
Support & Co en Ouderenpsychiatrie Friesland deel uit van het samenwerkingsverband.
Zorggroep Alliade
Binnen Talant wordt zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid en een
verstandelijke beperking. Zij kunnen dag en nacht een beroep doen op Talant om hen te helpen hun leven te leiden, op hun
plek in de samenleving.
Het in de praktijk brengen van een hoge mate van kwalitatieve en klantgerichte zorgverlening vraagt om leidinggevende
toppers, die leiding geven vanuit de waarden van Talant: persoonlijke aandacht, deskundig, bekwaam en betrouwbaar.
Gericht op samenwerking en verbinden.
Bezoek de website

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

FUNCTIE | 3 LEIDINGGEVENDE TOPPERS
Als hoofd/leidinggevende ben je verantwoordelijk voor één of meerdere teams en locaties. Je rapporteert aan de directeur
van de regio en maakt onderdeel uit van het (sub) managementteam. Je geeft coachend, inspirerend en actiefgericht leiding,
creëert vertrouwen waardoor medewerkers in staat zijn om de juiste kwaliteit van zorg- en dienstverlening te bieden. De
betrokken behandelaar werkt mee aan de inhoudelijke invulling van de juiste zorg.
Talant wil dat medewerkers in staat worden gesteld eigen regie te voeren en zich te ontwikkelen. Je hebt hierin een
stimulerende rol. Naast de aansturing van de locatie(s) denk en werk je ook mee aan vernieuwing en verbetering van zorg en
processen.
Verder ga je:
het personeelsbeleid en begrotingsbeleid optimaal uitvoeren;
een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers;
de administratieve processen op orde houden;
kansen signaleren en een actieve bijdrage leveren aan locatie overstijgende zaken;
samen met collega hoofden werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van team-visie-aanpak en uitvoering.

Inspirerend Duidelijk Vermogen
Om Te Relativeren
En Spiegelen
PROFIEL
Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de zorg. We staan open voor leidinggevenden uit andere sectoren.
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een management opleiding (in de zorg).
Iemand die zich herkent in onze waarden en ondernemend en resultaatgericht samenwerkt.
Ervaring en affiniteit met de doelgroep en Triple C is fijn, maar niet noodzakelijk.

AANBOD

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

Een leidinggevende functie in een dynamische, altijd veranderende omgeving.
Inschaling in FWG 55.

PROCEDURE
Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V in Veenendaal, daarna vinden de
selectiegesprekken bij Talant plaats. De procedure heeft als doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te
uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06 5131-0178) of Frank Wolff (06 1595-4079).
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

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

