Hoofd poliklinieken a.i.
Voor onze opdrachtgever in het noorden van het land zijn we op zoek naar een Hoofd
poliklinieken.
Wat ga je doen
In de functie van Hoofd poliklinieken ben je werkzaam in een afwisselende functie,
verdeeld over meerdere locaties. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing en leiding van de verschillende teams. Als echte verbinder is het primaire
deel van deze functie met aandacht en samenwerking leiding geven vanuit een
mensgerichte aansturing. Daarnaast richt je je op het behalen van de verschillende
doelstellingen binnen deze afdeling. Tot slot houdt je je bezig met het ontwikkelen en
implementeren van verschillende innovaties en verbeterprocessen.
In de functie van Hoofd poliklinieken ben je actief op zowel operationeel, tactisch en
soms strategisch niveau. Je bent de verbinder tussen de verschillende lagen in de
afdelingen. Met jouw leidinggevende vaardigheden, communicatieve houding en
kennis van inhoudelijke operationele zaken kan je afdeling motiveren en
ondersteunen.
Wie zoeken wij
•

•
•
•

Je beschikt over een hogere beroepsopleiding op bedrijfskundig, logistiek of
bedrijfseconomisch vlak en hebt bij voorkeur affiniteit met of ervaring in de
ziekenhuiszorg.
Je bent een ervaren zorg manager en hebt kennis van het reilen en zeilen
binnen een ziekenhuis.
Je bent een verbinder, binnen en tussen teams, richting collega hoofden en
ook ten aanzien van gesprekspartners in de keten.
Je focus is gericht op het samen met alle betrokkenen verder ontwikkelen van
de poliklinieken en het functiecentrum en het continu verbeteren van de
kwaliteit van zorg.

Wat bieden wij
We bieden jou een functie waarin ruimte is om door te ontwikkelen. In deze functie
kun je de poliklinieken op sleeptouw nemen naar toekomstgerichte duurzame zorg.
Daarnaast: als jij je verbindt, dan verbinden de teams zich aan jou.
Bij Businesscares ondersteunen we jou in het vinden en behouden van mooie
opdrachten. Samen met jou kijken wat het beste bij jou past en waar jouw kracht ligt.
Het gaat om een parttime opdracht voor 32 uur per week. De duur van de opdracht is
3 maanden, met een mogelijke verlenging. De ingangsdatum van de opdracht is 1
augustus.Heb je interesse? Dan zoeken we graag met jou de verbinding via
recruitment@businesscares.nl.

