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Vacature Tekst

Voor jou
·
·
·
·
·

Werken in een supertoffe organisatie
Flexibele werktijden
Werken met een groot intern netwerk van expertise en ondersteuning
Uiteraard een goed salaris (marktconform)
Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Van jou
·
·
·
·
·

Hbo- of wo-opleiding afgerond
Ervaring als leidinggevende van behandelaren
Bekend met de ouderenzorg
Zowel oog voor de zorg als voor het zakelijke deel
Klant- en kwaliteitsgericht

Jouw koers
Aan de slag als regioleider / manager behandeldienst bij Novicare in regio Midden-Nederland? Dan is dit jouw kans! Word jij
onderdeel van Novicare? Dan kies jij uiteraard voor een goed salaris, brede verantwoordelijkheid, bijdragen aan vernieuwing van
de zorg een goed salaris én werken bij een supertoffe organisatie. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!
Jouw werk als regioleider
De kern van jouw functie als regioleider? Het 'aansturen' van behandelaren, het onderhouden van contacten met
samenwerkingspartners (zorginstellingen) en leveranciers in de regio. Maar ook het binnenhalen van nieuwe
klanten/samenwerkingspartners, medewerkers en het opstarten van de bijbehorende dienstverlening is jouw taak!
En verder? Wat zijn jouw verantwoordelijkheden nog meer?
·
·
·
·
·

Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau is en blijft. Dit uit zich onder meer in een goede klanten cliënttevredenheid. Ook het stimuleren van innovatie in de regio hoort daarbij.
Je ondersteunt de multidisciplinaire teams in hun groei naar zelfsturing. Maar zorgt ook voor de optimale inzet binnen
het financiële kaders van deze teams
Je bent verantwoordelijk voor de optimale personele inzet met het oog voor de vragen en mogelijkheden in de andere
regio's
Je zorgt voor het uitvoeren en bewaken van het Novicare-concept. Dit manifesteert zich onder andere in het HRMbeleid
Je kent de regio en hebt oog voor samenwerking én uitbreiding van het aantal samenwerkingspartners. Ook zorg jij
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·
·

voor het opstarten van de dienstverlening bij nieuwe samenwerkingspartners
Je verzorgt het opstellen en behalen van het regiobudget en samen met de andere regioleiders zorg jij voor het behalen
van het Novicare-budget op basis van het jaarplan
Je bewaakt de managementinformatie

Werken bij Novicare
Wij zijn een zelfstandige behandeldienst voor en door behandelaren in de VVT- en VG-sector. Verdeeld over zeven regio’s (waarbij
jij gaat werken in regio Midden-Nederland) leveren wij gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling bij ruim veertig
zorginstellingen en bij cliënten aan huis. Daarnaast adviseren we andere behandeldiensten en geven we scholing.

De kracht van Novicare ligt bij onze behandelaren. Dat zij hun werk goed kunnen doen, is voor ons dus heel belangrijk. Bij het
inrichten van het takenpakket kijken we daarom naar de behandelaar als persoon en diens ambities. En bieden we flexibiliteit,
zodat je werk optimaal aansluit bij de rest van je leven.
"Beter doen. Betekenis geven. Impact maken. Mensen raken. Wij gaan niet voor maximaal, maar voor optimaal. Gaan op zoek
naar de vraag achter de vraag. Schuiven regeltjes opzij en cliënten naar voren. Zetten behandelaren in hun kracht, loodsen kennis
naar de juiste plekken en dragen echt iets bij. Aan het leven van onze cliënten, de resultaten van onze samenwerkingspartners en
het werkgeluk van onze medewerkers."

Jouw Kracht
Jouw kracht als regioleider bij Novicare in regio Midden-Nederland in de omgeving van Utrecht? Die beschrijven we graag als
volgt:
·
·
·
·

Je beschikt over een hbo- of wo-opleiding, hebt ervaring als leidinggevende van behandelaren en bent bekend met de
ouderenzorg
Je kan je goed begeven op het grensvlak tussen zorg en zakelijkheid. Zo ben jij een echte verbinder en heb jij écht oog
voor de mens. Maar kan jij goed onderhandelen, ben jij financieel bewust én heb je operationeel en zakelijk inzicht.
Klant- en kwaliteit gericht, dat ben jij!
Je bent een ster in: duidelijkheid creëren, in mogelijkheden denken en structuur aanbrengen. Maar natuurlijk ook in
jouw team inspireren, het beste uit jouw medewerkers halen en hen motiveren
En verder? Ben jij natuurlijk flexibel, proactief en oplossingsgericht. Maar bovenal heb jij zin in een nieuwe uitdaging en
sta je klaar om te knallen!

Jouw Keuze
Jouw keuze als regioleider bij Novicare in de regio Midden-Nederland (omgeving Utrecht)? Die beschrijven graag als volgt:
·
·
·

Je ontvangt uiteraard een goed salaris. Marktconform natuurlijk. We gaan er graag samen over in gesprek!
Je kiest natuurlijk voor uitstekende arbeidsvoorwaarden. Waar je dan bijvoorbeeld aan kan denken zijn flexibele
werktijden, een laptop en een werktelefoon
Je komt te werken in een supertoffe organisatie. Mét een groot intern netwerk van expertise en ondersteuning. Samen
gaan we écht voor het beste resultaat. Met natuurlijk hart voor de zorg

Pak het moment
Wil jij graag aan de slag als regioleider / manager behandelaren bij Novicare in regio Midden-Nederland (omgeving Utrecht)?
Stuur je motivatie en CV. Ik, (Karin Schippers, directeur) kom graag met je in contact
Eerst nog een vraag? Of even kennismaken? Dat kan! Ik kom graag met je in contact. Neem contact op met Hanneke Schelle om
een afspraak te maken (06-13986962). En als je liever eerst een keer in de praktijk meekijkt hoe wij werken, is het ook mogelijk
om een kijkje in onze keuken te nemen. Laat het vooral weten Ik kom graag met jou in contact.
Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure

Acquisitie
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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