Wij zoeken per 1 april 2019 een

Locatiemanager
32 uur per week

Elivagar (Roggel)

Door het vertrek van de huidige locatiemanager, is de locatie
Elivagar op zoek naar een ondernemende locatiemanager, die
leiding geeft op een verbindende wijze.
Vertrekkend locatiemanager Nic Krekels: ‘ik gun Elivagar een
locatiemanager die tussen de mensen gaat staan en die cliënten en
medewerkers gelijkwaardig behandelt’

Locatie Elivagar
De woon-werkgemeenschap Elivagar is gelegen in Roggel, in een
groene, rustig dorpse omgeving. Elivagar draagt zorg voor 35
bewoners, bestaande uit twee doelgroepen. De verstandelijk
beperkte bewoners (VB) zijn de bewoners van vier woonhuizen in
de kern van het dorp Roggel. De licht verstandelijk beperkte
bewoners (LVB) bewonen een aantal appartementen in
omliggende kerkdorpen. De locatie is werkgever voor circa 60
medewerkers. Elivagar is, samen met 5 andere locaties, onderdeel
van DeSeizoenen.
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Wat ga je doen?
Als locatiemanager ben je integraal verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de zorg, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Je
bent mede vormgever en drager van de identiteit van Elivagar en
het gezicht van de organisatie in de buitenwereld. Je geeft vanuit
de kernwaarden van de organisatie (gelijkwaardigheid,
dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest) leiding aan de
locatie. Elivagar is bezig de autonomie van de medewerker te
versterken. De locatiemanager geeft hier sturing aan, stimuleert
kansen en mogelijkheden en is zich bewust van de risico’s.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie waarin je je professioneel en
persoonlijk kunt ontwikkelen. De functie is conform CAO
ingeschaald in FWG 60.

Wat breng je mee?
Je bent een energieke, ondernemende en daadkrachtige verbinder
die beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau. Je hebt
aantoonbare werkervaring in de langdurige zorg voor mensen met
een (licht) verstandelijke beperking in de rol van integraal
manager. Je hebt ervaring met het leiden van
veranderingsprocessen die gericht zijn op het versterken van het
zelforganiserend vermogen van medewerkers en teams.
Je communiceert in- en extern op alle niveaus tactvol en
respectvol. Je hebt een open en geïnteresseerde houding ten
opzichte van de antroposofische identiteit en bent bereid je hierin
te verdiepen.

Interesse? Reageer dan!
Wil je weten of wij bij elkaar passen, dan nodigen wij je van harte
uit om vóór 15 januari 2019 je interesse kenbaar te maken.
Algemeen directeur Merlijn Trouw ziet je motivatie en curriculum
vitae graag tegemoet op e-mailadres: PenO@careshared.nl onder
vermelding van ‘Locatiemanager Elivagar’.
De eerste gesprekken zijn gepland op maandag 28 januari 2018.
Wil je meer informatie over de functie, dan kun je met Merlijn
bellen op telefoonnummer 0485-388 900.
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op
onze website http://deseizoenen.org/elivagar/
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