Manager Zorg Bartholomeus Gasthuis

Succesvol, kleinschalig en persoonsgericht in de binnenstad van Utrecht
Organisatie
Het Bartholomeus Gasthuis is een verpleeg- en verzorgingshuis én een Huis in de Wijk voor
oudere binnenstadbewoners, gehuisvest in een historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier.
Op deze plek wordt al ruim zes en halve eeuw onderdak en zorg verleend. Het Gasthuis wil een
‘stadsfoyer’ zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig, vitaal en zelfstandig ouder
worden in de binnenstad van Utrecht, uitgaande van de nieuwste inzichten over ‘goed oud
worden’.
Het Gasthuis is kleinschalig van opzet en de dienstverlening van het gasthuis staat voor
persoonlijke en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer. Aandacht,
gastvrijheid, warmte, respect en professionele welzijnszorg zijn de leidende principes. De drive
van het Bartholomeus Gasthuis is het overtreffen van verwachtingen.
Voor deze sleutelpositie binnen het Bartholomeus Gasthuis zijn wij op zoek naar een Manager
Zorg met het aandachtsgebied woonzorgcentrum en zorghotel.
Functie
Je bent een zichtbare schakel tussen het tactisch/strategisch beleidsniveau en de werkvloer en
geeft leiding aan een team van mbo/hbo verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en
leerlingen (12 fte totaal).
Zorg geven is een ‘handeling’ en zorg ontvangen is een ervaring. Als Zorgmanager ben je
verantwoordelijk voor hoe de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de cliënten ervaren en
gewaardeerd wordt. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd is en dat alle
operationele processen goed verlopen. Je hebt veelvuldig contact met familie, mantelzorgers,
artsen, samenwerkende partners, leveranciers en natuurlijk de cliënten zelf. Je bent
budgetverantwoordelijk en hebt een voorbeeldrol richting de medewerkers. Samen met collegamanagers (zorg, facilitair, horeca en welzijn) heb je een actief coördinerende rol en ben je
zichtbaar, benaderbaar, motiverend en verbindend.
Functie-eisen
Om in aanmerking te komen vragen wij:
• Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau aangevuld met een
managementopleiding
• Een performance manager met vijf jaar leidinggevende ervaring in soortgelijke rol
• Strategisch-tactisch werk- en denkniveau
• Ervaring binnen de ouderenzorg, liefst in combinatie met een zorghotelomgeving
• Bij voorkeur een verpleegkundige of medische achtergrond
Qua persoon zoeken wij een resultaatgerichte leider die gewend is medewerkers integraal aan te
sturen. Je hebt aantoonbare ervaring met sturen op kwaliteit, auditnormen en KPI’s en je bent in
staat kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen en ambities waar te maken. Je hebt een
duidelijke visie die waarde toevoegt. Je bent ambitieus en innovatief; een inspirator en motivator
voor de omgeving. Je kunt mensen verbinden en communiceert op duidelijke en transparante
wijze met oprechte interesse in de omgeving. Je hebt gevoel voor service, kwaliteit, kritisch
vermogen en oog voor detail en je neemt geen genoegen met middelmaat.

Aanbod
Unieke positie in een kleinschalige ambitieuze organisatie met een focus op onderscheidende
kwaliteit van zorg en dienstverlening. Werken in een prachtig historisch huis (anno 1367!) in
hartje Utrecht en elke dag bijdragen aan de waardevolle en uitdagende missie van het gasthuis.
Werken in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het gasthuis en de goede zorg die
binnen de gasthuis wordt verleend. Salaris conform FWG 65, CAO VVT in combinatie met goede
secundaire voorwaarden.
Reactie
Bartholomeus Gasthuis heeft de werving en voorselectie uitbesteed. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met senior consultant Alexander Willemse via 06-2294 6217.

