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Wil je meebouwen aan de huisartsenzorg, kun je meerdere projecten tegelijk overzien en met
succes realiseren? En ben jij een ervaren en resultaatgerichte projectleider met affiniteit in
de eerstelijnszorg?
Wat zoeken we?
In deze rol ben je, samen met onze ervaren projectmanager Esther, die tot over haar oren in multipele
projecten zit, verantwoordelijk voor meerdere projecten waarbij je zowel aanjager, uitvoerder als
coördinator bent. Je weet zaken snel eigen te maken, neemt verantwoordelijkheid en stuurt aan op
resultaat. Hierbij maak je gebruik van je eigen netwerk, je collega’s in de zorg en externe partners. In
de uitvoering ben je een fijne collega, een scherpe empathische communicator met een gezonde dosis
humor.
Wie ben jij?
Om succesvol te zijn denken wij dat je minimaal zo’n 5 jaar ervaring dient te hebben met het leiden
van projecten. Daarnaast is kennis of affiniteit met de eerstelijnszorg een pre. Je sterke
competenties zijn: ondernemerschap, stakeholder management, en oplossingsgericht.
Wie zijn wij?
Wij zijn een eerstelijnsorganisatie met een Huisartsenpost, Ketenzorg en een Diagnostisch Centrum.
Onze samenstelling van medewerkers is divers: van diëtisten, diabetesverpleegkundigen, medisch
onderzoeksassistenten tot specialisten in Finance, Human Resources, ICT en projectmanagement. Dit
zorgt voor dynamiek in de samenwerking en weten we het beste uit de verschillende professies samen
te brengen. Wij hebben een missie - en dat is de huisartsenzorg nog beter te gaan faciliteren met als
doel de huisarts te ontlasten, zodat zij zich kunnen richten op de zorg voor hun patiënten.
Onze mensen zetten zich in voor de huisartsen en patiënten met hart en hoofd. Wij helpen elkaar,
jouw probleem is ons probleem en jouw uitdaging is de onze. Één team één doel.
Wat bieden wij?
Een ontzettend leuk team met bevlogen collega's;
De functie is voor 24 tot 28 uur;
Één
nieuw
s b r i e f CAO Huisartsenzorg en zal afhankelijk van je ervaring ingeschaald worden in
Salaris
conform
Z o rschaal
g k o e p9e l(€ 3.787- € 4.839);
f i n Vakantietoeslag,
a n c i e e l s t e r k eindejaarsuitkering en een bijdrage in je ziektekostenverzekering.
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A t r i u m ook met Diana Kremer, recruiter Zorgkoepel op 06-48926610.
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* Een drijfverenmeting en een competentiegesprek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

