
Ben jij die inspirerende en coachende locatiemanager, die houdt van de dynamische wereld van de 
spoedzorg?  
 
Dan ben je bij ons van harte welkom! 
 
Huisartsenposten Schievliet   zorgt tijdens avond, nacht en weekend en op feestdagen voor  de spoedeisende 
huisartsenzorg  in de regio Delft en Nieuwe Waterweg Noord.  Op de huisartsenpost zorgen we er samen voor 
dat de inwoners uit onze regio bij spoed kunnen vertrouwen op goede zorg.  
 
Huisartsenpost Schievliet is per 1 januari 2020 op zoek naar een  locatiemanager met primaire standplaats 
Delft voor 24 uur per week, inclusief minimaal 8 uur ANW diensten. 

 
Onze huisartsenposten zijn volop in ontwikkeling. Vanuit jouw rol als locatiemanager begeleid je het team van 
triagisten en de andere collega’s op de post.  Je hebt oog voor de mens, de talenten, competenties en 
ontwikkeling. Jij weet deze in te zetten en zet de medewerkers in hun kracht en geeft hen ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid. Je bent op samenwerking gericht. Zowel binnen de post tussen de huisartsen en 
collega’s, als met partners in de regio om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, ook tijdens ANW.  
Daarnaast ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit,  de patiëntbeleving,  het 
personeelsmanagement, de begroting en het financieel  beheer. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen. Samen 
met drie andere locatiemanagers vorm jij het managementteam. 
 
Wij bieden jou  een uitdagende en dynamische functie binnen de spoedzorg die naar eigen inzicht ontwikkeld 
kan worden. Wij werken met een hecht team, waar samenwerken en coachend leidinggeven voorop staan. De 
uren kunnen flexibel ingedeeld worden. Naast een goed salaris zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en 
ontwikkeling.   
 
Wat breng jij mee? 
Jouw werkervaring en professionaliteit maken, dat jij bij jouw collega’s  wordt gewaardeerd als 
gesprekspartner. Naast de competenties communicatiekracht, sturing geven, resultaat- en 
kwaliteitsgerichtheid, blijkt ook dat jij: 

• Beschikt over hbo werk- en denk of ervaringsniveau, aangevuld met een managementopleiding of met 
de bereidheid om deze te volgen. 

• Beschikt over een diploma triagist en ruime leidinggevende ervaring hebt  op een huisartsenpost. 

• Bij voorkeur ervaring hebt met veranderopgaven. 

• Een flexibele werkhouding hebt.  75% van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de avond- en 
weekenddienst op de post. 

• Een stevige, professionele, kritische  persoonlijkheid bent, die richting geeft, kaders biedt en zo nodig 
bijstuurt. 

• Sterke teams bouwt, waarin individuele kwaliteiten en ervaringen elkaar versterken en mensen plezier 
hebben in het werk. Jij speelt hierin een coachende rol. 

• In de interactie met jouw omgeving blijk geeft van het vermogen om te schakelen in rollen en stijlen, 
waardoor jij jouw doelen bereikt. 

• Beschikt over de humor en het relativeringsvermogen om de dynamiek en uitdagingen  van iedere dag 
met enthousiasme tegemoet te treden. 
 

Deze vacature zal gelijktijdig intern als extern geplaatst worden.  De sollicitatiegesprekken vinden plaats op: 28 
oktober tussen 13.00 en 17.00 uur.  

 
Spreekt de functie je aan en ben je beschikbaar op 28 oktober? 
Mail dan je sollicitatie met motivatie en CV voor 23 oktober 2019 naar J.kamsteeg@huisartsenpost-nwn.nl.  
 
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met  
 

• Jolanda van Dorp, locatiemanager (locatie Delft) op 06-24286950 

• Anneloes van der Lely, locatiemanager (locatie Schiedam) op 06-12990821 of   

• Renate de Bloois locatiemanager (locatie Schiedam) op 06-40248126  

mailto:J.kamsteeg@huisartsenpost-nwn.nl

