Accountmanager
Prokino Zorg – regio Midden-Oost
Zie jij jezelf het aankomende jaar een prominente rol spelen bij de ontwikkeling van de (jeugd)zorg in regio Midden-Oost
(IJsselland/Flevoland/Noord-West Veluwe)?
Vind je het een uitdaging om cliënten te leiden naar de zorg die Prokino in de regio ontwikkelt?
Ben je resultaatgericht en ben je een kei in projectmatig werken?
Heb je een aantoonbaar netwerk in de regio en ben je goed in het leggen en onderhouden van contacten met instanties als
gemeenten en scholen?
Hou je van pionieren, ben je bevlogen en enthousiast?
Weet je anderen enthousiast te maken voor onze dienstverlening en weet je hoe de Jeugdzorg in elkaar steekt?
Heb jij een HBO werk- en denkniveau, kennis van en relevante ervaring met relatiebeheer, acquisitie en
hulpverleningsprocessen?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de regio Zwolle zijn wij op zoek naar een accountmanager voor minimaal 24, maximaal 32 uur per week.

Wat ga je doen?







Je bent als projectleider de kartrekker bij de ontwikkeling van de residentiële jeugdzorg in Zwolle. Ook ben je actief
betrokken bij de verdere ambulantisering van de zorg in de regio
Je enthousiasmeert de betrokken medewerkers om een bijdrage aan de ontwikkelingen te leveren
Je bent de verbindende schakel tussen organisatie en het externe werkveld
Je representeert Prokino Zorg bij bijeenkomsten als beurzen en congressen om zo de naamsbekendheid te vergroten
Je levert een bijdrage aan (keten)samenwerkingen
Je bent de sparringpartner van de manager zorg en weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovaties en
uitbreiding van de dienstverlening

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier in je werk hebt, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg bieden. Daarom
hebben we voor jou:





Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
Leuke collega’s en een goede werksfeer
Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw ervaring

Als medewerker van Prokino Zorg lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen en (jong)volwassenen. Wij bieden (jeugd)zorgactiviteiten (ambulant en residentieel) aan op
verschillende locaties in Nederland. Meer informatie over Prokino Zorg, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl/zorg

Meer weten?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Jacolien Lokhorst via 06-12319151 of stuur haar een mail
j.lokhorst@prokino.nl (vanwege de feestdagen is zij tot 7 januari beperkt bereikbaar).
Spreekt de functie je aan? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 10 januari 2019 een korte motivatie en cv aan
j.lokhorst@prokino.nl, met als onderwerp ‘Accountmanager’ De sollicitatiegesprekken staan gepland op 14, 15 en 17 januari.

We zien uit naar je reactie!
Tiffany:
“Ik vind het belangrijk om goed naar mijn
klanten te luisteren. Zo kunnen we hun
wensen omzetten in kansen voor Prokino.”

