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Vacaturenummer 19-018, 36 uur per week

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
Het hart- longcentrum
Het Hart- en Longcentrum bestaat uit de onderdelen longfunctie, hartfunctie, polikliniek cardiologie en polikliniek longgeneeskunde.
Binnen het centrum staat ontwikkeling en innovatie centraal. Het is daarom een dynamische omgeving waarin je als teamleider
een belangrijke rol speelt in de doorontwikkeling van het team en actief deelneemt aan verschillende projecten.
De functie
Als teamleider geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling en heb je een cruciale rol in het uitvoeren van het operationele
beleid van de afdeling en het bewaken van de voortgang van dit beleid. In samenwerking met de medische manager en
afdelingsmanager ontwikkel je een efficiënte en effectieve organisatie en coördineer je de aansturing van de medewerkers en
werkprocessen.
Daarnaast geef je invulling aan de kaders van het jaarplan HRM-beleid, zoals deelname aan werving- en selectieprocedures,
voeren van jaargesprekken, participeren in het uitvoeren van verzuimbeheersing en het doen van opleidings-en
scholingsvoorstellen.
Ook draag je bij aan de ontwikkeling en totstandkoming van het operationele beleid van het team of de afdeling door het doen van
verbetervoorstellen en het bewaken van de invoering en realisering van het vastgesteld beleid. Alsook het zorgdragen voor het
opstellen van afdeling gerelateerde protocollen/richtlijnen. Hierbij zorg je ook voor een goede implementatie en evaluatie van deze
protocollen.
Je bewaakt het toegewezen budget en signaleert afwijkingen. Je levert input bij het opstellen van de deelbegroting, zoals de
personeelsbegroting, opleidingsbegroting en exploitatiebegroting.
Naast je taken als teamleider werk je ook mee op de afdeling, afhankelijk van je achtergrond en ervaring wordt gekeken welke
werkzaamheden je gaat uitvoeren.
Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een HBO diploma, bij voorkeur in de richting van de zorg

Je hebt een zorginhoudelijke achtergrond en ervaring met leidinggevende taken

Je wilt jezelf verder ontwikkelen als teamleider waarbij ervaring in een leidinggevende rol een absolute pré is

Je bent een verbinder en een kartrekker, je brengt het team samen en loopt voorop in de doorontwikkeling van de afdeling
Wat bieden we jou?

Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 36 uren per week voor de duur van 1 jaar met de intentie deze te verlengen bij
gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden
 De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO-Ziekenhuizen en afhankelijk van kennis en ervaring
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Informatie en sollicitatie
Neem voor informatie over de functie contact op met Dave van Soest afdelingsmanager, tel. 0475-3823120.
Neem voor informatie over de sollicitatieprocedure contact op met Wieteke den Os, recruiter, tel. 0475-382119.
Deze vacature wordt intern en extern tegelijk gepubliceerd, interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 27 februari in de middag, we willen je vragen hier rekening mee te houden.
Tot 25 februari 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.
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