Stichting gezondheidscentrum Lombok zoekt per 1 april 2019 een

directeur organisatie
voor 16 uur per week.
Gezondheidscentrum Lombok biedt multidisciplinaire en innoverende eerstelijnszorg vanuit een
historisch pand midden in een kleurrijke wijk. Met o.a. vijf zelfstandige disciplines en circa 100
medewerkers draagt het verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van de wijk.
De overkoepelende stichting stimuleert sinds 1981 de samenwerking in de wijk.
Uw positie
De directeur organisatie vormt samen met de medisch directeur de raad van bestuur van de
stichting. De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, die een toetsende en
adviserende functie heeft. U wordt ondersteund door een ervaren praktijkmanager.
Uw taken vallen samen met de taken van de stichting. Deze kunnen worden onderverdeeld in:
 Strategisch beleid. Hieronder vallen contacten met zorgverzekeraars, de wijk, gemeente,
HUS (huisartsen Utrecht Stad) en de regio-organisatie voor organisatie en infrastructuur
financiering in de 1e lijn (O&I).
 Samenwerking stimuleren en bewaken binnen en buiten het centrum.
 Facilitaire ondersteuning. Hieronder vallen eindverantwoordelijkheid voor beheer en
verhuur van het gebouw, personeelsmanagement, boekhouding en ICT/ telefonie en o.a.
onderhandelen met woningbouwvereniging.
 Klachtenprocedure. Waar nodig bemiddelt u bij klachten van patiënten.
De taken van de directeur organisatie zijn complementair aan de werkzaamheden van de andere
medewerkers. We verwachten van de directeur overzicht en een bindend vermogen. U kunt
delegeren en hebt ook plezier in samenwerking.
Een belangrijke rol voor de directeur organisatie is de transitie van geïntegreerde eerstelijnszorg
financiering naar organisatie en infrastructuur financiering in de 1e lijn. Deze transitie zal naar
schatting twee tot drie jaar duren.
Uw profiel: opleiding HBO of universitair, relevante bedrijfskundige ervaring, kennis van de
eerstelijns gezondheidszorg en bijbehorende financiering.
Het salaris is conform de cao gezondheidscentra, schaal 16.
Voor vragen en inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R.F.M. Smit,
medisch directeur/huisarts en met praktijkmanager mevrouw L. Pietersen, beiden op werkdagen
bereikbaar op telefoonnummer: 030 880 28 38.
Uw sollicitatie
Uw CV en motivatiebrief kunt u voor 20 februari 2019 sturen aan: lpietersen@gclombok.nl
De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 8 maart 2019.
Graag verwijzen wij u ook naar onze site: www.gclombok.nl
Contactgegevens:
Stichting Gezondheidscentrum Lombok, J.P. Coenhof 200, 3531 HX Utrecht, 030-8802838, lpietersen@gclombok.nl

