Vacature Zorgbemiddelaar

16 uur – 20 uur p.w. (op termijn is urenuitbreiding mogelijk)

Zorg bemiddelen voor het mooiste huis van Utrecht?
Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis!

Onze organisatie
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de Wijk, gehuisvest in een
historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier. Op deze plek wordt al ruim zes en halve eeuw onderdak en
zorg verleend.
De missie van het gasthuis
Doel van het Bartholomeus Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig,
vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. In het gasthuis wonen ca. 100 bewoners en
werken ca. 130 medewerkers en 120 vrijwilligers. Het Bartholomeus Gasthuis heeft 36 appartementen in het
woonzorgcentrum, waarvan 22 service appartementen, zes kleinschalige groepswoningen met ieder acht tot tien
appartementen voor psychogeriatrische cliënten en acht zorghotelkamers.
Wat ga je doen?
Als Zorgbemiddelaar ben je de verbinding in het proces van zelfstandig wonen naar beschermd wonen. Dit is
voor een (potentiële) bewoner een life event. Jij kunt als geen ander alle vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn beantwoorden, bemiddelt tussen de wensen van de cliënt en wat het Bartholomeus Gasthuis
kan bieden. Komt het tot inhuizen of opname, dan zorg je ervoor dat dit proces zo goed mogelijk verloopt.









Je zorgt voor een tijdige en correcte bezetting van leeggekomen appartementen en zorghotelkamers. Je
vraagt tot op detail uit welke zorg nodig is en welke verwachtingen er zijn over wonen en verblijven in het
gasthuis. Je beoordeelt zelfstandig wat de organisatie hierin kan bieden en bemiddelt tussen zorgvrager
en de zorgverleners bij bijzondere omstandigheden.
Je verstrekt informatie en beantwoordt vragen over wonen, welzijn en zorg voor ouderen, zowel binnen
als buiten het Bartholomeus Gasthuis.
Je onderhoudt intensief contact met (potentiële) cliënten én met instanties in de wijk, relaties,
mantelzorgers, CIZ, Zorgkantoor, eerstelijnsverzorgers en collega’s van andere zorgorganisaties.
Je houdt de digitale wachtlijst en bijbehorende dossiers up-to-date.
Je voert het wachtlijstbeheer en je hebt hierin een bemiddelende rol.
Je bent verantwoordelijk voor het complete proces van informeren, bemiddelen en inhuizen van nieuwe
bewoners en gasten van het zorghotel.
Je adviseert het management over ontwikkelingen op jouw vakgebied en verzorgt managementinformatie.

Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het
gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Kijk maar eens op Zorgkaartnederland.nl.
Je werkt in een prachtig historisch huis (anno 1367!) in hartje Utrecht en draagt elke dag bij aan de
bijzondere missie van het gasthuis.
Waar kun je op rekenen?
 Salaris conform FWG 55, CAO VVT: € 2.533,15 tot € 4.021,18 bruto per maand/36 uur
(afhankelijk van kennis en ervaring). Jaarlijkse periodieke salarisgroei.
 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 7,4% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
 Werken in een kleinschalige organisatie in een informele sfeer in een prachtig monument in de binnenstad
van Utrecht.
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Wat vragen we?

HBO werk- en denkniveau en minimaal drie jaar recente ervaring in deze functie.

Kennis van ziektebeelden en dementie, indicatiestellingen, zorgzwaartepakketten en financieringsbronnen
in de ouderenzorg.

Je bent initiatief- en vindingrijk, creatief en flexibel.

Je bent klantgericht, kunt verwachtingen managen, je hebt gevoel voor commercie en klantbinding en
hebt over uitstekende communicatievaardigheden.

Je bent punctueel, duidelijk, besluitvaardig en in staat om keuzes te beargumenteren. Je kunt respectvol
grenzen aangeven.

Je bent representatief.
Je werkdagen zijn donderdag en vrijdag en je bent bereid om bij afwezigheid van een collega meerdere
ochtenden te werken.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail vóór 11 maart 2019 je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun je
bellen met Sabine Verwaijen, P&O manager. Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op
https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

