INTERIM ZORGTEAMMANAGER
DURF, BETROKKEN, VERTROUWEN EN VEILIGHEID

OOSTEN VAN HET LAND

INTERIM ZORGTEAMMANAGER – ZORGORGANISATIE

FUNCTIE | INTERIM ZORGTEAMMANAGER
Organisatie
Een prachtige organisatie die elke dag met bijna 700 medewerkers en honderden vrijwilligers zorg en ondersteuning biedt
aan mensen met een beperking in Oost-Gelderland. Jeugdzorg, wonen met ondersteuning, begeleiding bij werk en
zorgadvies en behandeling.

OPDRACHT
Het betreft hier om een opdracht ter overbrugging voor de tijd die een werving- en selectieprocedure neemt om vacature
vast in te vullen. Je rapporteert direct aan de bestuurder.
Jouw opdracht is:
De kwaliteit, de continuïteit en de veiligheid van zorg voor cliënten optimaal op een hoog niveau behouden.
Het ontwikkelen van de organisatie en het realiseren van de doelstellingen.
Sturen op een efficiënte bedrijfsvoering en zorg je bij de teams voor een sluitende begroting.
De medewerkers en de teams motiveren en ondersteunen bij hun eigen ontwikkeling en het zelfstandig inrichten en
uitvoeren van het zorg-ondersteuningsproces.
Bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en zorgen voor borgen in de zorgteams.
Projectmatig bijdragen in het aanbrengen van veranderingen waarop de zorg wordt georganiseerd en gestuurd vanuit
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de jeugdwet en WMO.

PROFIEL
Je hebt een achtergrond in de zorg, bij voorkeur in een vergelijkbare setting. Verpleegkundige achtergrond is niet
noodzakelijk! Ervaring met aansturen van zorgprofessionals wel!

Motiveren Stimuleren Kritisch Daadkrachtig
Ontwikkelgericht

VOORWAARDEN
Je bent per direct beschikbaar voor 3 tot 5 dagen per week voor een periode van 4 tot 6 maanden.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te
uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06 51310178) en Maartje Peters (06 10085811)
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
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OVERIGE INFORMATIE
Functietitel: Interim Zorgteammanager
Dienstverband: Interim
Uren: 24-36 uur
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