Vacature Zorgmanager
24 uur per week

Zorgambities realiseren 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
Het Bartholomeus Gasthuis wil een ‘stadsfoyer’ zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig,
vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. Het gasthuis heeft ca. 100
bewoners, ca. 130 medewerkers en ca. 140 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 een
zorghotel met acht kamers.
Wat ga je doen?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de cliënten
voor het woonzorgcentrum en het zorghotel. Je hebt daarover een duidelijke visie én je weet daarop
te sturen. Respect, professionaliteit, aandacht, warme betrokkenheid en gastvrijheid staan bij het
Bartholomeus Gasthuis centraal. Je hebt veelvuldig contact met familie, mantelzorgers, artsen,
samenwerkende partners, leveranciers en natuurlijk de cliënten zelf. Je geeft leiding aan een team
van mbo/hbo verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en leerlingen (12 fte totaal). Je bent een
zichtbare schakel tussen de werkvloer en het tactisch/strategisch beleidsniveau. Als primus inter pares
zorg je ervoor dat operationele processen goed verlopen. Samen met collega-managers (zorg,
facilitair, horeca en welzijn) heb je een actief coördinerende rol. Je bent budgetverantwoordelijk. Als
zorgmanager heb je een voorbeeldrol. Je bent zichtbaar, benaderbaar, motiverend en verbindend.
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. De drive van het Bartholomeus Gasthuis is het overtreffen van
verwachtingen. 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. Je werkt in een prachtig historisch
huis (anno 1367!) in hartje Utrecht en draagt elke dag bij aan de waardevolle en uitdagende missie
van het gasthuis.
Waar kun je op rekenen?
 Salaris conform FWG 60, CAO VVT: € 3.437 tot € 4.583 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, ambitieuze organisatie in een informele sfeer in een prachtig
monument in de binnenstad van Utrecht.
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Een afgeronde hbo-opleiding aangevuld met een managementopleiding.
Een verpleegkundige achtergrond.
Vijf jaar leidinggevende ervaring in soortgelijke rol in het vakgebied.
Aantoonbare ervaring met het sturen op kwaliteit, auditnormen en KPI’s.
Een resultaatgerichte leider die gewend is medewerkers integraal aan te sturen.
Een strategisch-tactisch werk- en denkniveau.
Je bent in staat kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen en de ambities waar te maken.
Een duidelijke visie die waarde toevoegt, je bent ambitieus en innovatief.
Een inspirator en motivator voor de omgeving. Je weet mensen te verbinden, communiceert op
duidelijke en transparante wijze en hebt een oprechte interesse in de omgeving
Gevoel voor service, kwaliteit, kritisch vermogen en oog voor detail. Je neemt geen genoegen
met de middelmaat.

Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken
van de procedure. Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op
https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

