
   
 

   
   
   

   

 

 
Voor Trajectum komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten 
voor de positie van  
 
 

Manager Bedrijfsvoering/locatieverantwoordelijke  
Specialistisch Verblijf Noord (omgeving Appelscha) 

 
 
U bent samen met de manager behandeling eindverantwoordelijk voor uitmuntende zorg aan 
93 cliënten in het Noorden van Nederland. U rapporteert aan de Raad van Bestuur van 
Trajectum. Binnen uw portefeuille bent u in het bijzonder verantwoordelijk voor 
organisatieontwikkeling, efficiency in de bedrijfsprocessen en de financiële performance van 
de locatie. 
 
Dat is het vertrekpunt voor de leiding van de locatie. Als Manager Bedrijfsvoering wachten u 
ten minste de volgende opgaven: 

❖ met de manager behandeling bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de zorg en een positieve bedrijfsvoering. U rapporteert hierover aan de Raad van 
Bestuur 

❖ binnen bedrijfsvoering is permanent aandacht nodig voor efficiency in de 
werkprocessen (onder andere bedbezetting), beheersing van het ziekteverzuim, 
allocatie van schaarse middelen en een positieve financiële performance 

❖ de ambities op bedrijfsvoering kunnen alleen bereikt worden door een 
organisatieontwikkeling die gericht is op persoonlijke aandacht, teamontwikkeling, 
transparante communicatie en de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap 

❖ die aandacht geldt ook het contact met de cliëntenraad en de verwantenraad 
❖ het intensiveren van de werkrelaties met de andere sectoren, de staven en de Raad 

van Bestuur en het benutten van de binnen het geheel van Trajectum aanwezige 
resources 

❖ het bijdragen aan de beleidsontwikkeling binnen Trajectum en het implementeren 
van nieuw beleid op de locatie 

 
De kwalificaties 
U bent een bedrijfskundige of een bedrijfseconoom of bent vergelijkbaar opgeleid. U werkt in 
de zorg of hebt daarin gewerkt. U bent ervaren als verandermanager en als succesvol 
organisator van werkprocessen. U bent in staat om duaal te werken. (Sara, hier de tekst 
weer toevoegen) 
 
 
De procedure 
Op donderdag 20 juni zijn de gesprekken voorzien met de selectie- en adviescommissie van 
Trajectum bestaande uit de manager behandeling, een manager bedrijfsvoering van een 
andere sector, teammanagers, behandelaren en de HRM functionaris. Kort daarna ontmoet u  



   
 

   
   
   

   

 

 
 
de beide leden van de Raad van Bestuur. Dat betekent dat wij u verzoeken om op korte 
termijn uw belangstelling voor deze positie kenbaar te maken. Het toesturen van uw 
curriculum vitae is vooralsnog voldoende. U kunt dat doen naar Jacques Heldoorn: 
j.heldoorn@heeredwinger.nl. U kunt hem ook bellen voor meer informatie: 06-25024328. 
De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. De hoogte van uw salaris is in 
overeenstemming met de zwaarte van de positie en mede afhankelijk van uw ervaring. 
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