TEAMLEIDER HUISARTSENPOST

VACATURE

20-24 UUR

HUISARTSENSPOEDZORG | DIABETESEXPERTISECENTRUM | CHRONISCHE ZORG | DIAGNOSTIEK

Wij zoeken.
Huisartsenpost West-Friesland is op zoek naar een daadkrachtige teamleider.
Wat we willen.
Als teamleider speel je een belangrijke rol bij het bouwen aan een professionele organisatie. Je bent verantwoordelijk
voor het direct aansturen en begeleiden van het team, zo’n 40 professionals. Jouw team bestaat uit: triagisten,
doktersassistenten, verpleegkundig specialisten (in opleiding), spreekuurondersteuners, functieassistenten en junior
triagisten. Zij zijn in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen werkzaam binnen de Huisartsenspoedzorg.
Een extra uitdaging in deze functie is het leidinggeven op afstand, aangezien jouw medewerkers tijdens de ANW-uren
dienst hebben. Wij vinden het daardoor extra belangrijk dat jij met regelmaat tijdens de ANW-dienst van je team
aanwezig bent op de huisartsenpost om de verbinding te zoeken met jouw team.
Kortom, jij bouwt samen met je team aan nieuwe successen binnen een betrokken organisatie, creëert
randvoorwaarden waardoor jouw team op een prettige en veilige wijze zijn/haar werk kan doen. Jouw leidinggevende is
de Manager Spoedzorg. Binnen je functie krijg je flexibiliteit en ruimte voor jouw ideeën.

Wie ben jij.
Je hebt een hands on mentaliteit en bent in staat om:
Het team op inhoud van het vak aan te sturen en te begeleiden.
De Balans te vinden tussen individueel, team en organisatiebelang.
Zorg te dragen voor de operationele coördinatie van het primaire proces.
De bezetting samen met de planning af te stemmen.
Leiding geven aan het team in de breedste zin van het woord, waaronder: deskundigheidsbevordering, begeleiding
bij ziekteverzuim, signaleren van knelpunten in werkomstandigheden, het voeren van werkoverleggen en
functioneringsgesprekken.
Een bijdrage te leveren aan selectie nieuwe medewerkers, meedenken over taakdifferentiatie, stagebegeleiding,
inwerken nieuwe medewerkers, optimalisatie van protocollen en werkafspraken.
Op verzoek, een bijdrage te leveren in de afhandeling van calamiteiten, incidenten en klachten.
Verantwoording af te leggen aan de Manager Spoedzorg.
Wat breng je mee?
Aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau.
Kennis van het (acute) zorglandschap is een pre, voorkeur Huisartsenpost.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
Afgerond management diploma of bereid deze opleiding te volgen.
Je beschikt over coachende en empathische leiderschapskwaliteiten die je combineert met een analytische blik.
Verder zorgt de combinatie van jouw uitstekende communicatieve vaardigheden, gevoel voor tact en daadkracht
ervoor dat je op een succesvolle manier veranderingen implementeert.
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Wat wij jou bieden.
Een jaaraanstelling van minimaal 20-24 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband.
In de functie van teamleider Huisartsenpost ontvang je een marktconform salaris op basis van de cao
Huisartsenzorg. Je zal ingeschaald worden in schaal 7, (€ 3.099 - € 4.074). Bij uitzonderlijke/aantoonbare
leidinggevende ervaring in de eerstelijnszorg is schaal 8 bespreekbaar.
Bovenop je salaris ontvang je ANW-toeslagen.
Wij bieden goede mogelijkheden tot het volgen van opleidingen, waarbij aandacht is voor jouw persoonlijke
wensen en groei.
Een fijne, open werkomgeving binnen een hecht team met daarbinnen volop ruimte om je rol vorm te geven
en in te richten.
Huisartsenpost West-Friesland heeft een goede bereikbaarheid en ligt op loopafstand van het centraal station.

Wie is ZWF.
Zorgkoepel West-Friesland is een eerstelijnssamenwerkingsverband voor alle huisartsen in de regio West-Friesland.
Vanuit diverse disciplines dragen wij inhoudelijk, en met ons hart op de goede plek, een steentje bij aan de
maatschappij. Zo dragen wij eraan bij dat elke inwoner met chronische klachten in West-Friesland zorg krijgt volgens
dezelfde richtlijnen en dat inwoners van onze regio 24/7 toegang hebben tot spoedeisende huisartsenzorg. Ook
faciliteren en ontzorgen wij wijksamenwerkingsverbanden van huisartsen en individuele huisartsenpraktijken op het
gebied van ICT, HR en zorgvernieuwing, zodat zij kunnen blijven doen waar zij goed in zijn: het verlenen van goede
huisartsenzorg in onze regio.
Kom je kennismaken?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag deel uit maken van onze organisatie en meewerken aan onze ambities?
Dan zien we graag je CV met een korte motivatie via hr@zorgkoepelwf.nl tegemoet.
Voor meer informatie kun je ook bellen of appen met Diana Kremer, Recruiter,
Zorgkoepel West-Friesland, 06-86 80 25 11.
* Een drijfverenmeting en een competentiegesprek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

