Vacature junior adviseur
ROS Steunpunt KOEL is dé onafhankelijke ondersteuningsorganisatie voor de eerstelijnszorg in de
regio Zuid-Holland Zuid. Steunpunt KOEL heeft net als de andere ROS’en in Nederland de kerntaak om
personen, partijen en/of disciplines binnen het werkveld te informeren en verbinden met als doel:
“samen verdiepen, versterken, verbeteren”. In relaties, kennis en processen. Dat is onze missie.
Om deze missie verder te realiseren zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Junior adviseur (m/v) voor 8 - 16 uur per week
Wie zoeken wij?
U beschikt over een academisch of HBO+ werk- en denkniveau. U hebt affiniteit met de
gezondheidzorg. Daarnaast kunt u omgaan met tegengestelde belangen en beschikt u over goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U kent de valkuilen bij nieuwe
samenwerkingsprocessen en weet die op een praktische wijze op te lossen. U kunt goed
communiceren met zorgprofessionals, denkt praktisch en oplossingsgericht. U formuleert helder,
tactvol en ‘to the point’. U brengt de implementatie van projecten met gemak tot een goed eind.
Wat worden uw werkzaamheden?
• U levert als adviseur een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een geïntegreerde
eerstelijnszorg.
• U werkt in een gedreven, klein team waarbinnen u als adviseur als contactpersoon optreed van
één of meerdere van de doelgroepen waarop wij ons richten, maar net zo goed op meerdere
dossiers inzetbaar bent.
• U inventariseert het aanbod van zorgverleners, hun onderlinge samenwerkingsverbanden en de
afstemming daarvan op de zorgvraag.
• U volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (landelijk, regionaal en lokaal).
• U werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van plannen gericht op het versterken van de
integratie in de eerste lijn en de samenwerking met andere partijen in het veld.
• U gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de samenwerking verder te verbeteren en uit te
bouwen.
Wat vragen wij van u?
• Belangstelling voor en kennis van (ontwikkelingen in) de eerstelijnsgezondheidszorg en kennis van
de maatschappelijke context van de gezondheidszorg in het algemeen en binnen de ROS-regio van
Steunpunt KOEL in het bijzonder.
• Ervaring met project-, programma- en/of verandermanagement.
• Communicatieve en samenwerkingsgerichte eigenschappen.
Steunpunt KOEL is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio
Zuid-Holland Zuid.
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Kunnen netwerken binnen de gezondheidszorg.
Resultaatsgerichtheid en zelfstandigheid kunnen combineren met collegialiteit
Zelfstandig kunnen werken in teamverband.
Doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.
Flexibiliteit in werktijden.

Wat bieden wij u?
Wij bieden u een veelzijdige functie op uitvoerend niveau binnen een zeer dynamisch speelveld. U
werkt in een enthousiast team dat zich betrokken voelt bij belangrijke ontwikkelingen in de
gezondheidszorg. U werkt zelfstandig werken en er is ruimte voor het nemen van initiatieven. Er is
aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling door middel van een POP (persoonlijk ontwikkelplan).
Salaris: inschaling conform CAO Gezondheidscentra, afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Solliciteren
Spreekt onze vacature u aan? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Uw sollicitatiebrief en
cv kunt u richten aan Steunpunt KOEL, t.a.v. de heer W. van Dop, manager, IJsselmeer 34, 3332 EX,
Zwijndrecht. U kunt uw sollicitatie digitaal versturen via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.
Vragen?
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met manager Wilmar
van Dop via telefoonnummer: 06-25010419.

