Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging of een andere stap in je loopbaan?
Draag je de eerstelijns zorg een warm hart toe?
Wil je binnen een klein team werken en op verschillende onderwerpen adviseur zijn?
Kun je mensen verbinden met elkaar en aan een onderwerp en ben je samenwerkingsgericht?
Heb je al een aantal jaren ervaring als leidinggevende, adviseur of (project)manager in de zorg?
Dan is deze functie iets voor jou!
Wij zoeken in verband met uitbreiding van ons team een

Adviseur eerstelijnszorg
24-32 uur per week

Wie zijn wij
We zijn een klein team van gedreven en gemotiveerde adviseurs die zorgprofessionals in de eerste lijn
begeleiden bij veranderingen. We kennen de eerstelijnszorg goed. Voor onze projecten bereiden we
zaken voor op kantoor en sparren we met elkaar. Voor de uitvoering zijn wij graag in het werkveld en
werken we samen met de zorgprofessionals in de provincie Groningen. Je krijgt bij ons ruimte voor
zelfstandigheid, tot het nemen van initiatieven en samenwerking met collega’s.
Wat ga je doen
Als adviseur draag je bij aan de samenwerking en samenhang binnen de eerstelijnszorg in de provincie
Groningen, leidend tot een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Je begeleidt verschillende
projecten; je start met het ondersteunen van het netwerk van managers in de huisartsenpraktijk, het
vormen van lokale geriatrische netwerken en een oriëntatie op het capaciteitsprobleem van personeel in
de huisartsenpraktijken. Je geeft advies op het gebied van strategie, missie/visie, innovatie en
samenwerkingsvormen. Daarnaast initieer en ontwikkel je specifieke projecten met als doel de
eerstelijnszorg te verbeteren.
Wij vragen
We zoeken een adviseur die ervaring heeft als projectleider of leidinggevende, gericht op organisatie-,
veranderkundige en/of samenwerkingsgerichte vraagstukken. Je hebt een HBO+/WO denkniveau. Je hebt
inzicht in politiek bestuurlijke processen, je bent pro-actief, analytisch, volhardend en resultaat
georiënteerd. Je bent bereid met enige regelmaat in de avonduren te werken en je beschikt over eigen
vervoer.
Wat bieden wij
Naast een inwerkperiode willen we je graag een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar
aanbieden, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Uiteraard bieden wij een marktconform
salaris.
Informatie en belangstelling
Wil je meer weten over onze organisatie, projecten en activiteiten of medewerkers, kijk dan op
www.elann.nl/ondersteuning. Daarnaast nodigen we je uit om contact via telefoonnummer 050-3666444
op te nemen met één van onze adviseurs, Roelinda Bos, Petra Mensinga of Selma de Visscher.
Belangstelling? Stuur ons vóór 8 februari 2019 een korte motivatiebrief en CV. Je kunt dit mailen naar
Gerard Tros: g.tros@elann.nl

