Frans zoekt
jou...

Ben jij een manager die zich
moeiteloos weet te bewegen tussen
het management en de werkvloer en
daarmee de bedrijfsvoering van de
locatie weet te optimaliseren? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Binnen het Cluster Wijkzorgcentra,
locatie Heereveld zijn wij op zoek naar
een gedreven manager met ervaring en
passie voor de zorg.Je geeft leiding aan
de 4 kleinschalige PG woonvormen met
meer dan 40 bewoners en het
activiteitenteam. Je geeft leiding aan een
aantal teams van in totaal 77
medewerk(st)ers (48 FTE). Daarnaast
onderhoud je samen met je collegamanager (somatiek) de contacten met de
cliëntenraad en met de collega’s van de
thuiszorg.
Als manager ben je een echte kartrekker,
innovator, inspirerende leidinggevende
en coach. Het resultaatgericht
implementeren van beleid is voor jou
vanzelfsprekend. Tevens zorg je ervoor
dat de nieuwe visie op wijkzorgcentra
wordt geïmplementeerd binnen de
hiervoor genoemde afdelingen.
Wij gaan altijd uit van de eigen kracht
van onze bewoners. We streven ernaar
dat zij zolang mogelijk de regie over hun
eigen leven houden. We hebben
aandacht voor het individu en leggen in
ons werk de nadruk op welzijn. Dat
betekent dat we soms van geijkte paden
afwijken. Anders kijken, anders denken
en anders doen wordt binnen ons cluster
gestimuleerd en gewaardeerd! Dat
maakt dat we ook een beroep doen op
jouw eigen kracht. Leef- en werkplezier
gaan zo hand in hand.

Wij vragen
Wij zoeken een competente manager
met een afgeronde HBO of WO opleiding
met aantoonbare managementervaring
liefst in de zorg, waarbij kennis van
psychogeriatrie een pre is. Jij bent
iemand met bewezen integrale
managementkwaliteiten in een complexe
omgeving. Je hebt je ontwikkeld tot een
manager die de essentie van het vak
begrijpt. Je bent goed op de hoogte van
ontwikkelingen in de sector en bent in
staat om de juiste operationele keuzes te
maken binnen de kaders van de visie en
het beleid van MeanderGroep. Je hebt
oog voor bedrijfsprocessen en ﬁnanciële
resultaten en weet hoe je
overeengekomen

... als manager PG voor
mevrouw Poth

beleid vertaalt naar heldere
werkprocessenJe bent
samenwerkingsgericht, verbindend,
enthousiasmerend en motiverend. Je
bent innovatief, staat open voor ideeën
en werkt samen met zowel interne als
externe stakeholders. Flexibiliteit en
professionaliteit zijn daarom voor jou
vanzelfsprekend.In de rol als manager
ben je tactisch-operationeel (mede)
verantwoordelijk en het aanspreekpunt
voor onze clusterdirecteur. Daarnaast
ben je ook iemand die input, creativiteit
en expertise meebrengt en het gevoerde
beleid verder kan uitbouwen en
vormgeven. Je rapporteert direct aan de
clusterdirecteur.

Wij bieden

MeanderGroep zoekt
manager voor een PG
afdeling | 28-36 uur

MeanderGroep staat bekend om haar
ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salarisinschaling is conform CAO VVT,
FWG 55/60, maximaal € 4.583,96 bruto
per maand bij een fulltime dienstverband
en afhankelijk van kennis, kunde en
ervaring.
Het betreft een ‘maatwerk’
dienstverband. Graag bespreken we dit
in ons persoonlijk gesprek als je tot de
geselecteerde kandidaten behoort.
Contracten voor zowel bepaalde, als
onbepaalde tijd behoren tot de
mogelijkheden. Dit is afhankelijk van je
achtergrond en ervaring. Een assessment
kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
*Bij gelijke geschiktheid genieten
‘intern’” kandidaten de voorkeur.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met MeanderWerk.
meanderwerk@mgzl.nl of T: 045-561 61
30. Vacaturenummer 2019.591
De sollicitatiegesprekken zullen
plaatsvinden op 13 september 2019
tussen 14:00 - 17:00 uur. Om te
solliciteren klik op onderstaande knop "ik
wil solliciteren".
Je kunt solliciteren op deze vacature t/m
1 september 2019.

