Ambulancezorg Gelderland-Zuid levert uitstekende ambulancezorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons gebied. Daarmee
dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij zijn betrokken professionals, tonen eigenaarschap en zijn
resultaatgericht.

Ben jij een inspirerende leider?
Kun je medewerkers coachen in de veranderingen die nodig zijn?
Wij zoeken een

Manager support
Ambulancezorg Gelderland-Zuid
36 uur per week
Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) staat aan het begin van een organisatieontwikkeling waarbij het doel is om toekomstbestendig te
worden door nog beter in te spelen op - en mee te bewegen met - maatschappelijk en medische ontwikkelingen en daar waar nodig te
innoveren. Dit gaan we bereiken door meer proactief te gaan werken, een aantal processen beter in te richten, medewerkers hierin actief
te betrekken en meer uit de relatie met ketenpartners te halen. Wij zoeken hierbij een leidinggevende die medewerkers in staat stelt mee
te bewegen met deze ontwikkelingen. De beoogde startdatum december 2020 – januari 2021.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat leiding geven aan de afdeling Support. Dit is één van de twee afdelingen binnen AZGZ. De afdeling Support bestaat uit de
onderdelen; Opleidingen, Medisch Advies, Beleid, Kwaliteit & Informatie, Materieel en Secretariaat & Administratie. Samen met de
medewerkers ga je het resultaat van deze afdeling naar een hoger plan tillen door meer gestructureerd en efficiënter te werken.
Je bent onderdeel van het MT AZGZ samen met de manager operaties en de directeur. Hierin adviseer je de directeur
Ambulancezorg over strategische onderwerpen en stellen jullie samen de doelen en prioriteiten vast.
Je ontwikkelt beleid vanuit de invalshoek ‘Support’ op basis van in- en externe ontwikkelingen en stelt mede het meerjarenbeleid op.
Samen met de manager operaties bewaak je de samenhang van het beleid tussen de afdelingen.
Je leidt projecten of geeft opdracht tot projecten binnen de eigen afdeling of Ambulancezorg-breed.
Je zoekt de afstemming en intensiveert de relatie met de afdeling bedrijfsvoering van de VRGZ.
Je onderhoudt een in- en extern netwerk, onderzoekt en bepaalt relevante samenwerkingsmogelijkheden en geeft hier, in overleg
met het MT, vorm aan.
Je onderhandelt met leveranciers, ziet toe op het juist uitvoeren van aanbestedingsprocedures, sluit contracten af en geeft sturing
aan de samenwerking.
Wat breng je mee?

•
•
•
•

Je hebt een academische opleiding, bijv. Bedrijfskunde.
Enkele jaren leidinggevende ervaring binnen en kleine of middelgrote omgeving met professionals is een pre.
Je bent een strategisch denker, samenwerkingsgericht, besluitvaardig, dienend leider, inspirerend, enthousiasmerend met
overtuigingskracht, besluitvaardig, flexibel, empathisch en sturend op resultaten.
Je werkt vanuit onze drie kernwaarden ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Geïnteresseerd?

De functie is voorlopig ingeschaald in
FWG schaal 65 (maximaal € 5.504,-)
bij een dienstverband van 36 uur
volgens de CAO Ambulancezorg.

Deze vacature plaatsen we tegelijkertijd intern
en extern. We gaan eerst met de interne
kandidaten in gesprek.

Neem gerust contact op met
Ebru Karakurum, HR-adviseur
via 06 554 266 35

Een assessment maakt deel uit van de
procedure.

We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk zondag 25 oktober 2020

Bij indiensttreding vragen we je een Verklaring
omtrent gedrag (VOG) aan te leveren.

Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl

In eerste instantie krijg je een contract
van een jaar. Als je goed functioneert,
kan een vast dienstverband volgen.

Vermeld in de onderwerpregel
VR 33-20 en je naam
Ambulancezorg Gelderland-Zuid maakt deel uit van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van
brandweer en ambulancezorg en veertien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

