Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland
In verband met vertrek van één van de coördinatoren zoekt het bestuur van Stichting Hospice Groep
Midden-Kennemerland per 1 januari 2019 voor 28/32 uur per week een:

Coördinator
De coördinator is samen met een collega verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste
zorgverlening in thuissituaties en in de Hospice te Beverwijk. Je bent aanspreekpunt voor onze
gastbewoners en naasten. Daarnaast coach en ondersteun je de vrijwilligers en organiseer je de
logistiek rond de Hospice.
De hoofdbestanddelen van de functie zijn:
 organiseren en coördineren van zorg aan cliënten (thuis), gastbewoners en hun naasten
 organiseren en coördineren van vrijwilligerswerk
 onderhouden van externe contacten, PR
 zorgdragen voor het informeren van het bestuur over ter zake doende onderwerpen
 medeverantwoordelijk voor het beheer van de financiën
Wij vragen iemand:
 met opleiding en/of ervaring op HBO-niveau
 die stressbestendig is en leidinggevende kwaliteiten bezit
 die verantwoordelijkheid durft te nemen, zelfstandig en besluitvaardig is
 die tactvol, initiatiefrijk en verbindend is
 die kan luisteren en invoelend vermogen heeft
 met kennis van en affiniteit en ervaring met vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning
 met affiniteit en kennis van terminale zorg
 met flexibele werkinzet, zowel qua werkzaamheden als werktijden
 met goede beheersing van de Nederlandse taal en computervaardigheden.
Ben je op zoek naar een dynamische, verantwoordelijke en veelzijdige baan, waarin je leidinggeven
koppelt aan intensieve en persoonlijke zorg voor mensen, schrijf ons dan.
Je brief met motivatie en CV kun je voor donderdag 20 december per mail verzenden naar:
h.bourgui@hotmail.com
De sollicitatiegesprekken worden gepland de tweede week van januari 2019.
Op de functie is de cao-VVT van toepassing, FWG 55. Aanstelling voor de duur van een jaar.
Op basis van evaluatie wordt een vaste aanstelling aangeboden.
Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij:
 Jet Flesseman, coördinator (tel. 06 – 41159362)
 Hanneke Bourgui bestuurslid (tel. 0251-247938 of 06 - 83122602)
 Website: www.hospice-beverwijk.nl
 Functieprofiel en functieomschrijving aan te vragen per mail h.bourgui@hotmail.com

