Zorgcoördinator
PROKINO ZORG ROTTERDAM
Zoek jij uitdaging en afwisseling in een baan?
Variëren jouw skills van coördineren van de zorgverlening tot het matchen van de zorgvraag met de
benodigde financiën?
Kunnen jouw collega’s op jou rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel?
Heb je hbo werk- en denkniveau en misschien zelfs al wat ervaring als coördinator-duizendpoot?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie in Rotterdam zoeken wij per direct een zorgcoördinator voor minimaal 24 uur per week met de
mogelijkheid tot meer uren.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je zorgt voor de coördinatie van, en samenwerking met, verwijzers
Je coördineert het proces van de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten
Je coördineert de intake en indien nodig de wachtlijst
Je zorgt voor de administratieve processen en verslaglegging die aan de zorgfinanciering verbonden is
Je ziet toe op dossiervorming conform wet- en regelgeving en intern beleid

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen 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 contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris in schaal 9 of 10 volgens de cao Jeugdzorg
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Arthur Mendes via telefoonnummer 06-40 19 69 73. Appen mag
natuurlijk ook! Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 15 september een korte motivatie en cv naar
werken010zorg@prokino.nl met als onderwerp: Zorgcoördinator Prokino Rotterdam.
Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“Mijn collega vertelde net dat ze zo blij is dat
ik haar zoveel werk uit handen neem als zij
druk is. Na zo’n bericht fiets ik blij naar huis!”

