Het Bravis ziekenhuis is voor Inloophuis De Rose-Linde in Roosendaal op korte termijn
op zoek naar een

Coördinator Inloophuis
voor gemiddeld 16-20 uur per week
vooralsnog voor de duur van 1 jaar

W aar ga je w erken?
Je thuisbasis is Inloophuis De Rose-Linde, gevestigd aan de Langdonk 5 te
Roosendaal. Inloophuis De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en
hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning. Het aanbod van een Inloophuis
wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen
terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund
door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden
activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie.
Voor meer informatie zie www.inloophuisderoselinde.nl en
www.bravisoncologiecentrum.nl
W at ga je doen?
Je stuurt de dagelijkse gang van zaken aan binnen het Inloophuis.
- je werft en geeft leiding aan vrijwilligers
- je bewaakt de door de vrijwilligers geleverde kwaliteit
- Je zorgt o.a. voor de planning, scholing van medewerkers, public relations en
het organiseren van activiteiten voor gasten.
- Je hebt een signalerende functie en werkt mee aan een open, veilige sfeer
Je bent het vaste gezicht voor de gasten en voert tweegesprekken met hen
- Je gaat contacten met andere organisaties aan en onderhoudt deze
- Je fungeert als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties
- Je vergroot de bekendheid van het Inloophuis
- Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het
beleidsplan
- Je voorziet het bestuur van input en woont bestuursvergaderingen bij
- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse financiën
- Je ontvangt leiding van de zorgmanager Oncologie van het Bravis ziekenhuis/
W at verw achten w e van jou?
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau
Je kunt communiceren met alle geledingen binnen en buiten de organisatie
Je bent representatief, betrouwbaar, toegankelijk en discreet
Je hebt kennis en ervaring betreffende de (oncologische) zorgverlening en je
hebt affiniteit met de doelgroep
Je hebt –bij voorkeur- kennis en ervaring van en met het leidinggeven aan
vrijwilligers
Je beschikt over inlevingsvermogen en bent begaan met de gasten
Je bent Je bent creatief en initiatiefrijk
Je hebt een goed ontwikkeld organisatievermogen
Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken
Je durft verantwoordelijkheid te nemen en bent proactief
Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van werktijden

W at hebben w e je te bieden?
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie binnen een dynamische
werkomgeving.
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met het Bravis ziekenhuis, één van de
(zorg)organisaties waar het Inloophuis een relatie mee heeft. De aanstelling
geschiedt in eerste instantie op basis van een contract voor één jaar, waarna
verlenging mogelijk is. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring, waarbij
inschaling in FWG-schaal 50, minimaal €2336,- tot maximaal €3490,- CAO
Ziekenhuizen), van toepassing is. Overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens
overeenkomstig de CAO Ziekenhuizen.
Hoe solliciteer je?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Buijs, coördinator
Inloophuis De Rose-Linde (06-23296161) of met Gerard Groenendijk, zorgmanager
Oncologie Bravis ziekenhuis (06-57711387). U kunt tot 20 maart 2019 online
solliciteren via https://www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren waarbij u wordt
verzocht uw sollicitatiebrief en CV te uploaden als Word- of PDF- bestand.
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

