Manager Bedrijfsvoering ZGWA Zorggroep
De zorggroep ZGWA is een organisatie die een duidelijke focus heeft op het organiseren en contracteren
van eerstelijnszorg die de individuele huisartsenzorgpraktijk qua omvang en organisatie overstijgt. De
houdbaarheid van de zorg in Nederland staat onder druk. Het strategisch meerjarenplan “ZGWA richting
2022 – Op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie” beschrijft een
fundamenteel andere koers die waarde toevoegt aan oplossingen van regionale zorgvraagstukken. Namens
ca. 120 vrijgevestigde huisartsen is ZGWA de gesprekspartner van partijen die van belang zijn om de
missie en visie te verwezenlijken en om zo de optimale inhoudelijke- en materiële randvoorwaarden te
realiseren voor zorgverleners. ZGWA is actief in de regio Drechtsteden, West-Alblasserwaard en
omstreken. Met een duidelijke visie op het bereiken van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige
zorg streeft ZGWA naar een maatschappelijk hoger doel in de betreffende regio.
Voor het realiseren van onze ambitie zoeken wij naar een gedreven professional op het gebied van de
dagelijkse bedrijfsvoering die van aanpakken weet. De functie heeft drie belangrijke focusgebieden. Je
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de ontwikkeling van alle (15) medewerkers binnen
de zorggroep. Je draagt zorg voor een goede planning en organisatie van het werk en faciliteert een
werkomgeving voor medewerkers die werkzaamheden optimaal ondersteunt. Je hebt een ondersteunende
rol richting raad van bestuur. Je helpt bij de voorbereiding van stukken en het vastleggen en monitoren
van afspraken uit belangrijke overleggen. Ook adviseer je raad van bestuur proactief over besluiten die de
interne organisatie betreffen. Tot slot ligt er een belangrijke rol voor jou als lid van het management
team in het begeleiden van de organisatieontwikkeling. ZGWA richting 2022 vraagt een andere manier van
denken en werken van medewerkers. In jouw rol als manager bedrijfsvoering ben je de drijvende kracht
om met de medewerkers van de zorggroep de gewenste omslag te maken.

Jouw profiel
Voor de functie van manager bedrijfsvoering binnen ZGWA zoeken wij een gepassioneerde professional
met minimaal de volgende eigenschappen:
-

Minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende rol binnen een zorgorganisatie;

-

Sociaal en communicatief vaardig, in staat een verbindende rol te vervullen binnen de organisatie;

-

Ervaring met het begeleiden van verandertrajecten;

-

Proactief en resultaatgericht;

-

Georganiseerde en gestructureerde manier van werken;

-

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Aanbod
Wat ZGWA jou kan bieden is een uitermate dynamische organisatie-omgeving waarbij verschillende
uitdagende elementen samenkomen tot één functie. Gezien de omvang en de aard van organisatie bieden

wij een marktconform salaris met bijbehorend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. In eerste instantie
wordt een jaarcontract aangeboden maar wij hebben de intentie om een duurzaam arbeidscontract op
termijn aan te bieden.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en herken jij je volledig in de functie? Dan leren wij je graag beter kennen!
Stuur dan een motivatiebrief met curriculum naar personeelszaken@zgwa.nl. Een persoonlijkheidstest
maakt onderdeel uit van de procedure.

