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 ruim 200 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Door het vertrek van een
van onze collega’s zijn wij op zoek naar een

Kwaliteitsfunctionaris
(24-28 uur p/w)
De functie
Je wilt de allerbeste zorg mogelijk maken bij een organisatie die daarin de lat net zo hoog legt als jij. Je wilt
je collega's ondersteunen door duidelijk te zijn over kwaliteit en hoe je dat kunt bereiken. Je wilt werken in
een organisatie waar mensen -cliënten en medewerkers- van waarde zijn.
Als Kwaliteitsfunctionaris adviseer en ondersteun je medewerkers en management. Je bevordert en
bewaakt de kwaliteit die bij de huisartsenpost geboden wordt. Je helpt protocollen, specialisaties en het
zorgbeleid te ontwikkelen. Je toetst en meet of het afgesproken beleid wordt uitgevoerd en geeft advies als
dit moet worden bijgesteld. Je coördineert audits en bekijkt wanneer er trainingen en scholingen nodig zijn.
Je bent aangesloten bij zorginhoudelijke projecten en ondersteunt hierin vanuit jouw rol in mee.
In deze rol ben je actief op diverse gebieden en neem je deel aan werkgroepen en projecten met als doel
de opzet en update van procedures en werkinstructies m.b.t. het primair proces,
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook deelname aan diverse commissies als VIM en Calamiteiten.
Dit is wat je zoekt
Werken in een klein team met korte lijnen waarin persoonlijke inbreng en initiatieven nodig zijn en op prijs gesteld
wordt. Je kunt van grote betekenis zijn om een kwaliteitscultuur te stimuleren en het verder professionaliseren
van de kwaliteitszorg van de dienstverlening. Dit tref je in een heel divers takenpakket waar je als
kwaliteitsfunctionaris voor staat. Een goed salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie
met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg.
Jouw profiel
Naast ervaring in deze functie ben je een doelgerichte, energieke, prettige collega met een afgeronde HBO
/ WO opleiding die zich gemakkelijk door de organisatie beweegt en contacten als vanzelf opzet en
onderhoudt op alle niveaus. Je bent gericht op de business, signaleert waar verbeteringen noodzakelijk zijn
en wilt daarop pro-actief aansluiten vanuit Kwaliteit.
Solliciteren?
Ben je enthousiast over deze functie en onze organisatie en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie
met een cv naar vacature@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wilt over de functie
en mogelijkheden, neem dan contact op met Gerben Welling (bestuurder) 06 51 26 93 53 of Lisette Arends
(Manager Posten) 06-57 60 41 28.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 20 mei 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

