Opleidingscoördinator
32 uur per week - Amsterdam
Huisartsenposten Amsterdam kan jouw deskundigheid goed gebruiken
Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoed huisartsenzorg in de avond,
nacht en in het weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost.
Bij Huisartsenposten Amsterdam werken 190 medewerkers en zijn 500 huisartsen
aangesloten. Om onze organisatie verder te versterken zijn wij op zoek naar nieuwe
collega’s voor verschillende functies. Jouw deskundigheid kunnen wij hierbij goed gebruiken.
Dit is precies wat jij zoekt!
Jij verstaat je vak en je haalt veel voldoening uit het ontwikkelen van mensen. Vanuit
ontwikkeling & opleiding sluit je aan op de organisatiedoelstellingen en adviseer je tevens op
individueel of teamniveau. Jij bent initiatiefnemer van het opleidingsbeleid, daarnaast zorg je
voor de juiste uitvoering van dit beleid. Verder ben je actief in de ontwikkeling, bewaking en
evaluatie van de opleidingsprogramma’s. Kortom, op alle niveaus voel je je thuis.
Jouw profiel
 Een fijne collega, deskundig, gedreven en gericht op samenwerking
 Sociaal vaardig, organisatorisch en communicatief sterk
 Je bent in staat ontwikkelvraagstukken te vertalen naar opleidingen/trainingen
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau
 Je hebt een studie gevolgd op het gebied van opleiden en ontwikkelen
 Je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie
Wat zijn de mogelijkheden?
Het betreft hier een functie waarin je zelfstandig werkt en op inhoud overlegt met je
leidinggevende en collega’s. Gezien de werkzaamheden hebben wij een sterke voorkeur om
deze functie voor tenminste 32 uur per week in te vullen. Binnen onze organisatie is flexibel
werken bespreekbaar. Af en toe zul je tot het begin van de avond werken in verband met
trainingen die dan plaatsvinden. Arbeidsvoorwaardelijk is de CAO Huisartsenzorg van
toepassing.
Interesse?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw
motivatie met je cv naar m.uijterwijk@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer
informatie wilt over de functie en de mogelijkheden, neem dan contact op met Lisette
Arends, Manager posten op 06-57604128. De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag
20 januari 2019.
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