Vacature zorg keten
roulatie pool
Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar pas afgestudeerden van de HBO of WO, die graag meerdere bedrijven in de zorgketen
van binnen willen zien om zo ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Deze keten kan bestaat uit
ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en alle bedrijven die in de zorgketen een rol
spelen.
Als deelnemer van de roulatiepool houd jij je bezig met opdrachten die betrekking hebben op de gehele
keten met als doel de keten te leren kennen. Na afronding van de roulatie is de kans groot dat jij vast wordt
aangesteld bij een van de bedrijven in de keten. Immers met jouw netwerk bij de verschillende bedrijven en
kennis van de heersende culturen weet jij precies hoe je met de partijen moet samenwerken en dit mogelijk
te veranderen.
Het Zorg Keten Roulatie Pool programma
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor zowel bedrijven als pas afgestudeerden.
Omdat Sierra-Delta het belangrijk vindt dat beide partijen perfect bij elkaar passen willen wij dat zowel
bedrijven als pas afgestudeerde elkaar leren kennen, de tijd voor elkaar nemen en van elkaar kunnen leren.
Daarnaast zien wij dat een goede communicatie en vertrouwen bij de bedrijven onderling in de keten
belangrijk is voor het functioneren van de gehele keten en uiteindelijk voor de service aan de klant.
Om een goede communicatie en vertrouwen binnen de keten te realiseren zijn de aangesloten bedrijven het
eens dat pas afgestudeerden ieder bedrijf in de keten moet kennen. Daarom rouleren de pas
afgestudeerden bij de verschillende bedrijven om zo veel kennis op te doen van de bedrijven binnen de
keten.
Gedurende twee jaar rouleert een pas afgestudeerde bij verschillende bedrijven waar hij/zij zich bezig houdt
met een opdracht, doet hij/zij mee aan netwerk activiteiten (congressen, discussies, enz.) en volgt als een
trainingsprogramma die aangepast wordt op de wensen van de pas afgestudeerde en de keten.
De opdrachten zijn zeer verschillend en liggen nog niet meteen vast. Je kunt denken aan opdrachten gericht
op ICT, bedrijfsplan ontwikkeling, zorgverkoop, horizontaal toezicht, financiën, zorgkwaliteit, enz.
Jij als deelnemer aan het Zorg Keten Roulatie Pool programma:
Je hebt aan afgeronde HBO/WO opleiding.
Bent communicatief zeer vaardig en kan schakelen tussen verschillende niveaus.
Je hebt goede kennis van Excel.
Bent ondernemend en kan out of the box denken;
Kan goed in teamverband werken
Beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
Woonachtig in de regio Noord Nederland
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Wij bieden jou als deelnemer aan het Zorg Keten Roulatie programma:
Een marktconform salaris;
Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract;
Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden;
Een kijk in de keuken van verschillende bedrijven;
Het opbouwen van een groot netwerk
Uitdagend en serieus werk
Een start voor een geweldige carrière
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Geïnteresseerd?
Wil jij deelnemen aan dit programma? Meld je dan hier aan! Stuur je CV, korte motivatie en foto. Voor vragen
kan je contact opnemen met: Stijn Hofman 0647175514

