Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar
graag aan bij? Kom dan kennismaken!

Lever jouw bijdrage als

Kwaliteits- en beleidsadviseur
Voor gemiddeld 28-32 uur per week
Als kwaliteits- en beleidsadviseur signaleer je (pro)actief externe ontwikkelingen en ben
je in staat deze te vertalen naar beleidsadviezen en productontwikkeling. Je adviseert
en ondersteunt de organisatie bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing
van het (kwaliteits)beleid. De aandacht ligt momenteel bij het door ontwikkelen en
borgen van het kwaliteitsbeleid in de organisatie. Je ondersteunt de team- en
zorgcoaches bij relevante kwaliteitsthema’s en zorgt dat de kwaliteitsdocumenten
actueel en inzichtelijk zijn voor de hele organisatie. Ook kun je ingezet worden op
andere beleidsterreinen of als projectleider bij organisatie brede zorgprojecten.
Stichting Samen Zorgen is volop in ontwikkeling en er zijn voldoende uitdagingen om
samen met je team met kwaliteit en zorg aan de slag te gaan!
Wat we van je vragen









Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van zorg en beleid;
Brede kennis op het gebeid van gezondheidszorgbeleid;
Ruime ervaring in het vakgebied kwaliteitsmanagement, hierbij is kennis
van Prezo-care een pre;
Je hebt kennis van projectmanagement, organisatieontwikkeling en –
processen;
Je hebt ervaring in de zorg en affiniteit met de ouderenzorg (VVT);
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. Je
herkent jezelf in én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol –
Aandacht – Regie – Mensgericht.

Wat we je bieden






Een brede en afwisselende functie, waarin een grote mate van
zelfstandigheid geboden wordt. Het meedenken over en vormgeven van
nieuw beleid en eigen initiatief wordt zeer op prijs gesteld.
Je bent medewerker van het bestuursbureau. Hieronder vallen ook de
Personeelsadviseur en communicatieadviseur.
Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast
dienstverband.
De functie is ingedeeld in FWG55 van de cao VVT.




Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training,
opleiding en coaching.

Over ons
Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er
bij Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat
mensen drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en
ondersteuning vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij
ieders eigen manier van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat
ouder worden betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag
eruitziet en geven zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen
kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk.
Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging
en maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer
mogelijk, dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en
Liefkenshoek in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor
sociale contacten.
Zie je het zitten?
Mail dan uiterlijk 7 juli jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl. De
kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli.
Heb je vragen? Neem contact op met Jeanette Horlings-Koetje, directeur-bestuurder,
via 026 – 472 2214.

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

