Teammanager in Amsterdam
Perspectief GZ
24 - 36 uur

Werk je graag in een kleine zorgorganisatie, werken waar de lijnen en contacten met de
uitvoerende kern kort zijn? In dat geval kan deze functie voor jou interessant zijn.
Perspectief is een extramurale behandelcentrum en heeft haar expertise sinds 2004 vanuit
de gehandicaptenzorg verder ontwikkeld. Onze doelgroep jeugdigen en volwassenen met
een licht verstandelijke beperking (LVB) woont zelfstandig in de stad. Er is in de meeste
gevallen sprake van een complexe gedrags- en of psychische problematiek.
De combinatie van behandeling en ambulante begeleiding blijkt zeer effectief te werken bij
onze doelgroep. De doelgroep krijgt hierdoor meer grip op hun leven en versterkt het
persoonlijk functioneren. Er wordt bij de cliënten toegewerkt naar behoud van eigen regie
en zelfstandigheid.
De hulp van Perspectief is onafhankelijk en heeft een vrijwillige karakter.
Wij hebben overeenkomsten met zorgdomeinen WLZ, ZVW, WMO en de Jeugdwet. Dit geeft
ons de mogelijkheid om aan onze doelgroep zoveel mogelijk zorg op maat te bieden.
Wij zijn voor ons multidisciplinair team op zoek naar een Teammanager:
Hoe ziet het werk eruit en wat ga je doen?
Je geeft vanuit locatie Amsterdam leiding aan het multidisciplinair team. Zij zijn gewend om
zelfstandig en zelfsturend te werken. Het multidisciplinair team wordt gevormd door
Gedragswetenschappers, HBO agogen en vak-therapeuten. De uitvoerende kern is
werkzaam in regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.
Door jouw ervaring, visie en enthousiasme weet jij je teamleden te motiveren en hen verder
te ontwikkelen in hun werkzaamheden. Je krijgt ruimte om bij te dragen aan nieuwe
ontwikkelingen waarbij je samenwerkt met beleidsmedewerkers. Je valt onder leiding van de
directeur.
Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren van behandel en begeleidingsteam.
Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van zorg en bent betrokken bij
de beleidstaken binnen de gestelde kwaliteitskaders. Tot de werkzaamheden behoren:
•
•
•
•

Je coacht, geeft leiding en sturing aan 24 uitvoerende professionals;
Je werkt aan een gezond teamklimaat en behoud van een gezonde werkomgeving;
In nauwe samenwerking met de directie en beleidsmedewerkers draag je bij aan het
kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie;
Je optimaliseert werkprocessen en vertaalt complexiteit naar praktische oplossingen;

•
•
•
•
•

Je geeft operationele uitvoering aan het strategische beleid en pakt in samenwerking
met teams projecten op die bijdragen aan primair proces en innovaties;
Je draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg, neemt deel aan
teamvergaderingen en overige overlegmomenten;
Je ziet toe op naleving van kwaliteitsnormen vanuit de Governance code zorg en het
behalen van de gestelde organisatie doelstellingen;
Je werkt multidisciplinair met beide teams samen;
Je voert het personeelsbeleid uit, o.a. functioneringsgesprekken.

Wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste ervaren zorgmanager of teamleider met kennis van bedrijfsvoering,
groepsdynamica, managementtechnieken en behandel- en zorgmethodiek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van minimaal een afgeronde relevante HBO managementopleiding;
Ruime managementervaring van minimaal 5 jaar in de zorgsector;
Kan goed organiseren, coachen, verbinden, luisteren en meepraten met de
zorgprofessionals;
Ervaring met de doelgroep VGZ + GGZ
Ervaring in HR werkzaamheden
Ervaring in groepsdynamica en managementtechnieken;
Je past je planning en stijl aan indien de situatie hierom vraagt;
Je vindt balans tussen de menselijke maat en de organisatiebelang;
Je hebt een positieve en proactieve grondhouding en denkt in mogelijkheden, ook
waar het gaat in omgang met professionals met diverse culturele achtergrond;
Kennis van behandel- en zorgmethodieken is een pré;

Wat biedt Perspectief jou?
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen onze gezonde en positieve organisatie. De
basisvoorwaarden zijn bij ons goed geregeld en hechten veel waarde aan professionele en
persoonlijke omgangsvormen. Uiteraard horen er goede voorwaarden bij de functie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dienstverband van 1 jaar, 24 tot 36 uur. Met uitzicht op een vast dienstverband;
Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, mede afhankelijk van werkervaring en opleiding,
FWG 60 of FWG 65;
Eindejaarsuitkering van 8,33%;
Fietsplanregeling en jaarlijkse vergoeding sportcontributie;
Gebruik van een dienstauto en dienstfiets;
Doorgroeimogelijkheden en scholing;
Werken in een kleinschalige organisatie met een zelfsturend multidisciplinair team;
Een goede pensioenregeling.

Enthousiast over deze functie?
In dat geval zien wij graag je sollicitatiebrief met CV tegemoet. Je kunt je sollicitatiebrief mailen naar
info@perspectiefgz.nl t.n.v. de sollicitatiecommissie. Tel: 020-6178757 www.perspectiefgz.nl
Vacature is uitgezet op: 27 oktober 2020

