JEUGDTANDZORG WEST ZOEKT EEN

ADVISEUR BELEID EN ORGANISATIE
(24 - 36 uur per week)

Jeugdtandzorg West is op zoek naar een Adviseur Beleid en Organisatie die, als rechterhand van de
directeur-bestuurder, adviseert en projecten leidt om de kwaliteit van zorg en de organisatie verder te
optimaliseren. Wil jij een actieve bijdrage leveren om de organisatie op alle aspecten verder te ontwikkelen
en uit te bouwen? En adviseren en ondersteunen bij tactische en strategische vraagstukken op het gebied
van kwaliteit en veiligheid, organisatieontwikkeling, uitbreidingsmogelijkheden, PR en HR?

Ben je een ondernemende denker, die graag initiatief neemt en projecten leidt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder, het managementteam en de vestigingsleiders
over tactische en strategische vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid, maar ook op het
gebied van organisatieontwikkeling in de breedste zin van het woord. Met jouw kwaliteit om op een
begrijpelijke manier te communiceren over complexe zaken ben je de juiste persoon om onze beleidskaders rondom de tandheelkundige richtlijnen en infectiepreventie concreet te maken en te vertalen naar
implementatie- en projectplannen. Je treedt op als procesondersteuner en draagt met je inhoudelijke
expertise bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg bij Jeugdtandzorg West. Daarnaast onderzoek
je mogelijkheden om ons zorgaanbod uit te breiden. Ook denk je mee in mogelijkheden om nog meer
jongeren in Den Haag te bereiken en te motiveren naar de tandarts te gaan.
Wat vragen we?
Je hebt een afgeronde opleiding op academisch
niveau, zoals Beleid en Management Gezondheidszorg of Bedrijfskunde.
Je beschikt over minimaal drie jaar relevante
werkervaring. Ervaring in de tandheelkunde is
een absolute pré.
Je bent een onderzoeker met een praktische
inslag.
Ook ben je ondernemend, analytisch sterk en
heb je een positieve instelling.

Wij bieden:
Een veelzijdige, uitdagende baan in een
dynamische werkomgeving, waarin je de
mogelijkheid hebt om met de organisatie mee
te groeien.
Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden,
afgestemd op de zwaarte van de functie en
jouw werkervaring.
Flexibele werktijden en een leuk team om in te
werken.

Heb je belangstelling voor deze interessante functie, dan komen wij graag met jou in contact. Maak hiervoor
een afspraak met Helga Wissenburg, tel. 070-3051220 of 06-12557398 (woensdag afwezig). Je kunt ook
solliciteren door je CV met motivatiebrief te mailen naar h.wissenburg@jeugdtandzorgdh.nl.
Jeugdtandzorg West is een gespecialiseerde aanbieder van mondzorg
voor 0 - 22 jarigen met zes vestigingen in de regio Den Haag. Stichting
Jeugdtandzorg West zet zich nadrukkelijk in om kinderen en hun ouders
te bereiken die niet vertrouwd zijn met mondzorg en tandartsbezoek.
Wij hebben een eigen afdeling orthodontie. Onze moderne praktijken
zijn kindvriendelijk, laagdrempelig en gericht op preventie en
gedragsbegeleiding. Onze gekwalificeerde teams bestaan uit tandartsen,
mondhygiënisten en gemotiveerde (preventie)assistenten die allen
bewust hebben gekozen voor het werken met kinderen. Een deel van onze
patiënten wordt bereikt via basisscholen.

www.jeugdtandzorgwest.nl

