Bronlaak zoekt een

Clustermanager

32-36 uur per week

DESEIZOENEN BESTAAT UIT WOON- EN
WERKGEMEENSCHAPPEN VOOR
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING.

ELKE DAG BIEDEN RUIM 1.000
MEDEWERKERS BEGELEIDING,
VERZORGING EN ONDERSTEUNING AAN
600 CLIENTEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING.

ONZE WOON-WERKGEMEENSCHAPPEN
VORMEN EEN HECHTE PLEK WAAR
IEDEREEN ERTOE DOET. OP BASIS VAN
ONZE ANTROPOSOFISCHE MENSVISIE
BEVORDEREN WE HET WELZIJN
EN DE ONTWIKKELING VAN ONZE
CLIËNTEN EN MEDEWERKERS. WIJ
GELOVEN DAT ELK MENS UNIEKE
MOGELIJKHEDEN HEEFT.

Bronlaak
Midden in de bossen bij Oploo vind je onze gemeenschap Bronlaak. Hier wonen en
werken zo’n 200 bewoners. Overdag serveren ze bijvoorbeeld koffie in de lunchroom,
produceren ze kachelhout in de natuur, maken ze vazen en schalen in de potterij,
wieden ze het onkruid in de tuinderij en verzorgen zij het vee en de natuur rondom het
terrein. Elke bewoner werkt op z’n eigen niveau, volgens een vast dagritme.

Jouw nieuwe job
Als clustermanager van een aantal teams faciliteer je de medewerkers om die kwaliteit
en continuïteit van zorg te bieden die wij voorstaan. Door intensieve samenwerking met
inhoudelijke en organisatorische disciplines ondersteun je het primaire proces optimaal.
De kracht zit in je coachende en verbindende vaardigheden waarbij je in nauw contact
staat met teams en bewoners met hun naasten. Je stimuleert de medewerkers om zelf
de regie te nemen waardoor je hun laat groeien in eigenaarschap.
Je zet je ondernemerschap in en je bent krachtig in het vertalen van doelen in tijd,
middelen en processen en het bewaken van de realisatie hiervan. Als lid van het
locatieteam ben je een stevige sparringpartner en participeer je in het optimaliseren van
bedrijfsprocessen en innovaties.

Jij bent een ervaren leidinggevende met een afgeronde HBO-managementopleiding en
jouw ervaring met “zelforganisatie” zetten we graag in. Elk team is weer uniek en jij bent
in staat om het beste uit iemand en uit teams te halen door je coachende en verbindende
wijze van leidinggeven. Je bent een zelfstandige professional die de verbinding aangaat
met de teams, collega’s, wettelijk vertegenwoordigers en andere disciplines.

Wij bieden je een uitdagende functie aan waarbij er een flink appèl wordt gedaan op je
DE GEZAMENLIJKHEID IS VOELBAAR
OP DE LOCATIES EN DAAR ZIJN WE
TROTS OP.

vaardigheden maar er ook genoeg ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De functie is
conform CAO Gehandicaptenzorg ingeschaald in FWG 60. Verder bieden we je goede
aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering. Het betreft een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met de intentie om deze
te verlengen voor onbepaalde tijd. De inspirerende groene omgeving waarin Bronlaak
ligt, krijg je er bovendien gratis bij!

Meer weten?
Wanneer je interesse hebt, bel dan gerust eens met Frank Roefs, Locatiedirecteur op
tel. 06-20840270 voor meer informatie. Je mag je sollicitatie vóór 9 mei 2021 sturen naar
werkenbij@deseizoenen.org onder vermelding van ‘Clustermanager Bronlaak’.
De kennismakingsgesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 14 mei aanstaande.
DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

