Medewerker Kwaliteit – tijdelijk
Medio mei t/m medio oktober (ter invulling van zwangerschapsverlof)
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. Onze
kracht zit in de korte lijnen en de tijd en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het Alexander Monro
Ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en Helen Dowling Instituut en contracten met
alle zorgverzekeraars. Ter tijdelijke vervanging zijn we op zoek naar een ervaren medewerker Kwaliteit, die
zich herkent in onderstaand profiel en beschikbaar is vanaf medio mei.
De functie
Kwaliteit en veiligheid zijn een rode draad in ons ziekenhuis en vormen een dynamisch
proces; zijn geen statisch eindpunt. De patiënt is altijd het uitgangspunt. Het is jouw
verantwoordelijkheid om samen met de Kwaliteitsfunctionaris de schakel te zijn
voor alle kwaliteitsthema’s in ons ziekenhuis en excellente kwaliteit te borgen en
verder te bouwen aan alle ontwikkelingen. Daarbij houd je altijd rekening met de
kwaliteitskeurmerken, de richtlijnen en wet- en regelgeving die voor ons
ziekenhuis gelden. Belangrijke taken zijn:
o nauw samenwerken met de kwaliteitsfunctionaris;
o ondersteunen bij een adequaat documentbeheersysteem;
o mede begeleiden van risico inventarisaties en audits;
o ondersteunen bij inbedding/borging van VMS-thema’s;
o mede verzamelen van kwaliteitsindicatoren;
o assisteren bij de verwerking van patiëntervaringen, klachten en calamiteiten;
o ondersteunen bij presentaties en deelnemen aan commissies.
Wij verwachten van jou
Jij herkent jezelf in de volgende punten:
o HBO werk- en denkniveau;
o 1 à 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
o Computervaardig, MS office is bekend, vooral Excel, HIX is een pré;
o Nauwkeurigheid, initiatief nemen en zaken afronden;
o Enige ervaring met projectmatig werken;
o Flexibiliteit, stressbestendigheid, gericht op samenwerking;
o Heldere en tactvolle communicatie, mondeling en schriftelijk.





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

Wij bieden jou
o Een uitdagende functie (M/V) voor 20 à 24 uur per week in de periode
van medio mei t/m medio oktober 2019
o Een organisatie met zeer gepassioneerde medewerkers.
o Veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling.
o Inschaling fwg 35 of 40 cao ziekenhuizen (mede afhankelijk van opleiding en ervaring).

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, beschikbaarheid en geplande vakanties) naar Ingrid Peters (HR manager) via
sollicitatie@alexandermonro.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen
met Maaike Krijger, kwaliteitsfunctionaris, 030 – 225 09 10. Vanwege dagelijkse beoordeling, behouden wij het
recht de vacature op elk moment te sluiten, zodra wij een passende kandidaat hebben gevonden.
Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven | 030 22 50 910 | www.alexandermonro.nl

