Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun
laatste levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met
betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door
gemotiveerde professionele medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties
Liefkenshoek in Heteren en Andalhof in Andelst, zorg aan somatische en psychogeriatrische
cliënten. Daarnaast wordt er vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten
woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.
Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:

Teamcoach extramurale zorg met als aandachtsgebied
centrale planning, voor 24 uur per week
Als teamcoach ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en geef je
leiding aan een of meerdere zorgteams. Je begeleidt en coacht medewerkers en schept
randvoorwaarden om hen succesvol te laten functioneren. Als leidinggevende stimuleer je
werkplezier en zet je mensen in hun kracht. Tevens krijg je in deze functie het aandachtsgebied
centrale planning. Je denkt mee en adviseert de andere teamcoaches over het meest efficiënte
rooster. Daarnaast ben je een deskundige vraagbaak en sparringpartner op dit gebied. Ook kan
je op procesniveau de juiste ondersteuning bieden en help je (digitale) planningsprocessen in te
richten en te verbeteren.
Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en neem je deel aan
verschillende project- en werkgroepen. Projectmatig werken is jou dan ook bekend! Je bewaakt
vervolgens de uitvoering van het zorgbeleid en anticipeert tijdig op ontwikkelingen.
Wat vragen wij:
 Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond, aangevuld met een
managementopleiding;
 Je beschikt over leiderschapskwaliteiten, bij voorkeur in de extramurale zorg;
 Je hebt een proactieve houding met goede communicatieve vaardigheden;
 Je hebt ervaring in de zorg en affiniteit met de ouderenzorg (VVT);
 Je hebt ervaring met plannen / roosteren, bij voorkeur in een zorgorganisatie;
 Je hebt kennis van het gebruik van digitale planningssystemen;
 Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 Je hebt gevoel voor organisatiedynamiek en werking van teams (organisatiesensitiviteit);
 Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent jezelf in én
handelt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht.

Wat bieden wij:
 Een brede en afwisselende functie in een professionele omgeving, waarin een grote
mate van zelfstandigheid geboden wordt en het meedenken over en vormgeven van
nieuwe ontwikkelingen en eigen initiatief zeer op prijs wordt gesteld.
 Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 De functie teamcoach is ingedeeld in FWG 50 van de CAO VVT.
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training, opleiding en
coaching.
Bij interesse in deze vacature:
Voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Janneke de Keijzer,
gebiedsmanager Herveld , via telefoonnummer: 06-51152808.
Reageren:
Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV vóór 22 september a.s. naar Leontine
Scholten, solliciteren@stgsamenzorgen.nl.
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).
Zie voor meer informatie onze website: www.stgsamenzorgen.nl

