Voor Inizo Ambulant zijn wij op zoek naar een Manager Zorg voor 32 uur per week.
Wat ga je doen?
Als manager ben je, in samenwerking met een enthousiast team dat volop in ontwikkeling is,
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering de kwaliteit van zorg en de doorontwikkeling van het team.
Jij bent de schakel tussen cliënten en medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en
sturing van het team dat bestaat uit zowel vaste medewerkers als ZZP’ers (14FTE). Je bewaakt de in- uiten doorstroom van cliënten. Zorginhoudelijk ben je betrokken bij de cliënten door gesprekken bij te
wonen. Hierdoor zorg je voor het behoud van kwaliteit van zorg. Je bent deels verantwoordelijk voor de
financiële begroting van Inizo Ambulant.
Je bent onderdeel van het Management Team waar jouw ideeën en inbreng gewaardeerd zullen worden. Je
fungeert als sparringpartner voor jouw collega managers en voor directie.
Wat heb je nodig?
Een afgeronde managementopleiding (SKJ-geregistreerd is een pré);
Aantoonbare ervaring als leidinggevende binnen de gezondheidzorg;
Kennis van wet- en regelgeving binnen gezondheidszorg (jeugdzorg is een pré);
Sociale vaardigheden en een gezonde dosis humor;
De visie van Inizo spreekt je aan;
Wat bieden wij
Het betreft een functie voor 32 uur per week voor bepaalde tijd met een proeftijd van 1 maand. Bij goed
functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is conform CAO Gehandicaptenzorg en
valt afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 50 of schaal 55.
Je komt te werken in een kleinschalige, platte organisatie waar de deur altijd open staat.
Over de organisatie
Inizo is specialist in begeleiding en ondersteuning aan jongeren (8-18 jaar) met autisme in combinatie met
aanverwante stoornissen en/of onbegrepen gedrag.
Door onze kleinschalige en flexibele aanpak kunnen wij goed inspelen op de unieke behoeften van onze
cliënten, medewerkers én opdrachtgevers. Wij kijken naar mogelijkheden en helpen mensen uit de knel.
Zo bieden wij voor ieder de gepaste zorg.
Inizo is een werkgever die betrokken en actief is, waarbij innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel
staat. Er is ruimte voor medewerkers om hierin mee te denken. Inizo Ambulant biedt één op één
begeleiding aan gemiddeld 20 cliënten.
Contact
Solliciteren kan via contact@inizo.nl t.a.v. van R. Dongen.
Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen: 06-18424348.
www.inizo.nl

