Teamleider Verpleging

28-32 uur

Alexander Monro Ziekenhuis - Bilthoven
Over ons
Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van
borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening en
vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie,
nabehandeling, psychosociale zorg en genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. Het
Alexander Monro Ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en contracten met alle
zorgverzekeraars.
Wij zoeken voor het verpleegkundig team (ca 22 medewerkers) een meewerkend teamleider.
De functie
Je werkt met relevante kennis van zaken en zet jouw leidinggevende capaciteiten in om alle teamleden ten
aanzien van inzet en ontwikkeling tot hun recht te laten komen. Multi disciplinair werken is voor jou
vanzelfsprekend.
Belangrijke taken zijn:
 Dagelijkse aansturing van en aanspreekpunt zijn voor alle (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de
verschillende afdelingen (de kliniek, de dagbehandeling en de poli);
 Zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet van personeel;
 Faciliteren van de ontwikkeling van teams/individuen;
 Prioriteiten bepalen en processen optimaliseren;
 Borgen van kwaliteit en het deelnemen aan projecten/commissies;
 Begeleiden en mede-voorbereiden van externe audits en inspecties;
 Meewerken op de verschillende afdelingen.
Wij verwachten van jou
Jij herkent jezelf in de volgende punten:
 Een afgeronde verpleegkundige opleiding (HBO) aangevuld met een oncologieopleiding, een managementopleiding is een pré.
 Ervaring in een vergelijkbare functie.
 Een mensgerichte stijl van leidinggeven. Je toont je flexibel, hebt snel overzicht en bent
besluitvaardig.
 Je hebt ervaring met projecten en bent gericht op samenwerking.
 Je ziet de meerwaarde van meewerken en past dit toe.
 Heldere en tactvolle communicatie, mondeling en schriftelijk/digitaal.
Wij bieden jou
 Op korte termijn een uitdagende functie, voor 28-32 uur per week.
 Een organisatie met zeer gepassioneerde medewerkers.
 Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
 Inschaling fwg 55 cao ziekenhuizen (mede afhankelijk van opleiding en
ervaring).





Kernwaarden: attent,
bevlogen, hoogwaardig,
duidelijk en slagvaardig.
Ons ziekenhuis wordt op
Zorgkaart Nederland door
patiënten beoordeeld met
een 9,4.

Solliciteren?
Herken je jezelf in het profiel en wil je deel uitmaken van dit bevlogen team? Mail dan je sollicitatie (met
motivatie, CV met pasfoto en beschikbaarheid) z.s.m. naar Ingrid Peters (HR manager) via
sollicitatie@alexandermonro.nl. Meer inhoudelijke informatie gewenst? Neem dan contact op met Mieke van
Schuppen (RvB) of Ingrid Peters via hetzelfde mailadres of via telefoonnummer 030 – 225 09 10.
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