Directeur/bestuurder (32-36 uur)
Verbindende factor in de eerstelijns gezondheidszorg
De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen beheert de gezondheidscentra Bovenmaat en
Huizermaat, beide gevestigd in Huizen.
In de centra werken huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten,
diëtisten, apothekers en apothekersassistenten samen, allemaal in loondienst. In het gezondheidscentrum Huizermaat is de apotheek gevestigd.
De directeur/bestuurder geeft leiding aan de stichting en stuurt de dagelijkse gang van zaken aan
in de gezondheidscentra, ondersteund door een kleine stafafdeling waarin personeelszaken, facilitaire zaken en de financiële administratie zijn belegd.
Door het aanbieden van geïntegreerde eerstelijns zorg in een gestructureerde multidisciplinaire
samenwerking streeft de stichting haar doel na: Zorg leveren die er toe doet.
De directeur/bestuurder ontwikkelt en implementeert samen met de professionals het beleid voor
de organisatie, is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening en bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg. Hij/zij coördineert zorgprojecten en is verantwoordelijk
voor de strategische ontwikkeling van onze gezondheidscentra binnen de regio.
De directeur/bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.
Wij zijn een financieel gezonde, dynamische organisatie die al ruim 40 jaar bestaat en haar positie
in de regio heeft verdiend. In onze mooie, moderne panden werken we met ongeveer 70 enthousiaste, zeer betrokken medewerkers bij wie kwaliteit van dienstverlening en werkplezier hoog in
het vaandel staan.
Voor deze functie is noodzakelijk:
 een academisch werk- en denkniveau
 ervaring met integraal en financieel management
 ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de eerstelijnszorg
 ervaring met het leiding geven aan professionals
 ervaring met projectmanagement
Kenmerken/stijl van leidinggeven:
Wij zoeken een bestuurder die verbindend, toegankelijk, empathisch maar ook besluitvaardig is.
Een mensen-mens gericht op samenwerking. Iemand met voelsprieten die respectvol, met humor
het beste uit de zelfsturende teams naar boven haalt. Iemand die gestructureerd werkt en het
overzicht weet te bewaren. Een uitstekende netwerker die het leuk vindt en in staat is de strategische ontwikkeling in de wijk en in de regio verder vorm te geven en die de visie van onze organisatie uitdraagt. Bij voorkeur iemand die woont in deze regio.
Salarisindicatie afhankelijk van ervaring maximaal €7.250 per maand bij fulltime (38 uur).
Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag tot uiterlijk 30 december per
mail op: i.flowerree@wgchuizen.nl t.a.v. de Voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. F. Vlak.
Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de heer J.W. Gort, huidige directeur/bestuurder,
tel. 035-5240028 op maandag, dinsdag en donderdag.
Meer informatie over onze organisatie kunt u ook lezen op onze website www.wgchuizen.nl.
(Aquisitie wordt niet op prijs gesteld)

