Profielschets
Manager Zorg & Begeleiding
(32-36 uur)
Locaties: Heerlen en Hoensbroek

Jacqueline Kropman, senior adviseur
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Rieken & Oomen | info@riekenoomen.nl | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07

Het beste uit elkaar. Philadelphia.
Rieken & Oomen zoekt voor Philadelphia een daadkrachtige manager Zorg & Begeleiding (lid MT) die voor een drietal
locaties het boegbeeld is van de organisatie. Invulling geeft aan de afgesproken strategische ambitie, innovaties
succesvol weet te implementeren en medewerkers op inspirerende wijze weet mee te nemen.

DE ORGANISATIE
Philadelphia ondersteunt ruim 9500 mensen met een beperking, met het leiden van hun eigen leven.
Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen
de medewerkers door zorg te bieden vanuit de kernwaarden liefde, lef en meesterschap. De cliënt heeft de
hoofdrol. Philadelphia doet dit met 7500 betrokken medewerkers en vrijwilligers, verdeeld over 600 zorglocaties in
heel Nederland op de domeinen Zorg & Wonen, Werk & Begeleiding en Intensieve Zorg.
Het beste uit elkaar.
Een gewoon leven, een eigen leven. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. Daar gelooft Philadelphia in!
Om tezamen met cliënten, ouders, belangbehartigers, familie, vrienden en vrijwilligers mogelijk te maken. De zorg
en begeleiding zijn gericht op mogelijkheden. Iedereen heeft mogelijkheden én het recht om die mogelijkheden te
gebruiken. Philadelphia daagt zichzelf, cliënten en naasten uit om te groeien. Zo haalt Philadelphia het beste uit
elkaar.
Voor meer informatie: zie de QR-code of
kijk op https://www.philadelphia.nl/overons/missie-visie

Zorgvisies
In de zorgvisies is voor verschillende cliëntgroepen omschreven vanuit welke uitgangspunten wordt gewerkt binnen
Philadelphia. Zorgvisies geven richting om passende ondersteuning te bieden. Steeds opnieuw, bij iedere cliënt, in
elke nieuwe situatie. Meer informatie over deze zorgvisies vind je op de volgende link
http://www.philadelphia.nl/zorgvisies.
DE FUNCTIE
Voor de locaties: de Kloostertuin in Heerlen, Schuttersweide en De Dem in Hoensbroek, zoeken wij een ervaren én
enthousiaste Manager Zorg & Begeleiding, voor 32-36 uur per week.
Onlangs heeft Philadelphia de deuren geopend van een splinternieuwe locatie de Kloostertuin op het prachtige
Kapel en kloostercomplex Huize De Berg in Heerlen. Deze locatie biedt zorg en begeleiding aan 32 mensen met een
lichte tot matige verstandelijke beperking (LVB). Deze locatie wordt geleid door een Junior manager in opleiding
voor een periode van twee jaar die jij gaat begeleiden als buddy. Schuttersweide in Hoensbroek is een locatie waar
13 LVB cliënten wonen in een eigen appartement tussen reguliere huurders. Ook wel gespikkeld wonen genoemd.
De bewoners krijgen semi ambulante begeleiding op vaste tijden.
De Dem eveneens in Hoensbroek is een woonlocatie waar 20 mensen wonen met een verstandelijke beperking (VB)
in een nieuwbouwwijk. De teams van deze locaties verschillen in hun ontwikkeling naar zelforganisatie en
verschillen in wat dit qua nabijheid vraagt van de manager.
Als Manager Zorg en Begeleiding word je een prachtige uitdaging geboden om samen met je collega managers van
Zorg & Wonen en van Werk & Begeleiding, de bewoners en teams van deze locaties te begeleiden.
Je vormt met je collega managers, de directeur, de managementassistenten, de controller en de HR adviseur samen
het MT van de Regio Zuid. Deze regio Zuid bestaat uit locaties in Limburg, Brabant en Zeeland.
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Jouw verantwoordelijkheden
Op de Kloostertuin geef je samen met jouw collega Junior manager, de teams, de bewoners, hun familie, de buurt
en de visie van Philadelphia handen en voeten. Je ondersteunt de Junior manager in haar ontwikkeling naar
volwaardig manager schap. Als Manager Zorg & Begeleiding op Schuttersweide en De Dem ben je integraal
verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van de zorg op de locaties als een gezonde bedrijfsvoering en goed
werkgeverschap. Als lid van het MT werk je samen met collega’s vanuit het Regio jaarplan aan de kwaliteit van zorg,
strategische en financiële ontwikkelingen en veiligheid in de regio.
Over jou
• Je bent een inspirerende, coachende leidinggevende die ‘met beide benen op de grond staat’ (geen
hiërarchische denker) en die teams begeleidt bij zelforganisatie;
• Je hebt verbindende kwaliteiten naar zowel bewoners, hun familie en het team;
• Je bent iemand die oog houdt op de verschillende processen en wat er nodig is, in relatie en realisatie tot de
doelen;
• Je bent iemand die de kwaliteiten van iedereen op de locatie weet te benutten. Je biedt aan medewerkers de
ruimte om te groeien en te ontwikkelen;
• Je weet je werkzaamheden op de beide locaties te combineren met taken voor de regio;
• Je bent in het bezit van een afgeronde hbo (management)opleiding.
• hebt minimaal 3 jaar zorg managementervaring, bij voorkeur in de VG- zorg maar jouw management
ervaringen mogen ook in een andere zorgsector liggen.
Dit bieden wij jou
• Verschillende uitdagende trainingen om bij te blijven en fris te blijven in je vak;
• Faciliteiten om 'goed in je vel' te zitten;
• Brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal €3.374,- en maximaal €4.905,- (FWG 60) bij een
fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring en opleiding;
• Een contract voor bepaalde tijd, met uiteraard de intentie om dit na gebleken geschiktheid om te zetten in
onbepaalde tijd;
• Enthousiaste collega’s die samen het Management Team vormen en die samen verantwoordelijkheid dragen
en je ondersteunen waar nodig.
SPREEKT DEZE BAAN JOU AAN?
Ben jij bereid het állerbeste voor de cliënten van Philadelphia te doen, door het beste uit jezelf halen?
Dan hopen we spoedig aan de hand van jouw motivatie en CV van je te horen!
PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van Jacqueline Kropman, senior adviseur van Rieken & Oomen. Zij
voert voorselectiegesprekken in de weken 38-42, met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens
zal de kandidatuur van geschikte kandidaten worden gepresenteerd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag en
rijbewijs zijn noodzakelijk voor deze functie.
SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kun je contact opnemen met Jacqueline Kropman via
telefoonnummer 043-321 96 07.
Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 7 oktober www.riekenoomen.nl/vacatures. Klik op deze
vacature dan kun je reageren via jouw persoonlijk dossier.
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