LEIDINGGEVENDE ZORG
ZWOLLE
Heb jij de expertise om de nieuw te openen zorggroepen van de grond te krijgen?
Heb jij een projectmatige achtergrond en zie je overal innovaties?
Weet jij hoe je een team opbouwt, motiveert en meekrijgt in de visie van een organisatie?
Ben jij in staat het beste uit de zorgmedewerkers te halen om zo de zorg voor onze kinderen, jongeren
en (jong)volwassen te verbeteren?
Zie jij jezelf bouwen aan een netwerk met relevante contacten zoals ouders, vertegenwoordigers van
scholen, zorgaanbieders en gemeenten?
Signaleer jij ontwikkelingen en knelpunten en vind je het leuk om hier proactief op in te spelen?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze nieuw te openen zorglocatie in Zwolle zoeken wij een leidinggevende voor 32 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bent betrokken bij het begeleiden, ontwikkelen en starten van nieuwe zorggroepen
Je geeft leiding aan zorgmedewerkers op een residentiële groep en zorgt ervoor dat zij het beleid kennen en in de praktijk
brengen door ze te motiveren, coachen, begeleiden en instrueren
Je bent het aanspreekpunt voor ouders, gemeenten en scholen als het gaat om intakegesprekken en klachtenafhandeling
Je rapporteert en levert informatie aan jouw locatiemanager om te bewaken dat jaarplannen worden uitgevoerd en
geoptimaliseerd
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen!

Wat bieden we jou?

Prokino vind het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we onze kinderen de allerbeste opvang 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 jaarcontract met de intentie tot verlenging
•
Een salaris in schaal 9 of 10 conform de cao Jeugdzorg
Als medewerker van Prokino Zorg lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. 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 (Door 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 ‘Leidinggevende Zorg’ De sollicitatiegesprekken staan gepland op 14, 15 en 17 januari

We zien uit naar jouw reactie!
Ella:

"Iedere dag zet ik mij in om mijn collega's
enthousiast en gepassioneerd hun werk te
laten doen. Samen streven we naar de beste
zorg voor onze jongeren.”

