
 

 

Beleidsadviseur Zorg & Innovatie 
28-32 uur 

Zet jouw kennis en ervaring binnen de zorg in voor deze functie van Beleidsadviseur Zorg & Innovatie. 
Deze functie past bij jou, omdat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen (maatschappelijk, 
politiek en wettelijk) binnen de zorg en jij vindt het een uitdaging om projecten te leiden. Daarnaast ben 
je een ondernemend type. 
 
Als Beleidsadviseur Zorg & Innovatie geef je het management gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast 
ondersteun je bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van tactisch en/of strategisch beleid, 
specifiek op het gebied van zorgbeleid- en innovatie. Jij weet vraagstukken en uitdagingen uit de 
organisatie helder te formuleren en te voorzien van een passende aanpak.  
Je toont ondernemerschap door onder meer (zorg vernieuwende) projecten te initiëren en te 
coördineren. Je bent dan nauw betrokken bij de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie en vervolgens 
pak jij de borging ook goed op.  
Als enthousiaste teamplayer werk je graag nauw samen met je collega adviseurs van de afdeling kwaliteit 
en ben je makkelijk benaderbaar voor andere collega’s. De functie vraagt om een zeer proactieve 
houding, de juiste communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. 
 
Wat verwachten wij van jou 
• Academisch werk- en denkniveau is vereist, bij voorkeur op het gebied van zorg bijvoorbeeld 

gezondheidswetenschappen (BMG). 
• Zeer ruime kennis en ervaring op het gebied van zorgbeleid- en innovatie. 
• Kennis en ervaring met de ontwikkeling en implementatie van beleid, adviestrajecten en projectmatig 

werken. 
 

Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 60) tussen de € 3.196,- en € 4.744,- bruto per maand op basis 

van 36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te leveren. 
De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op deze procedure 
 
Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies Smits, Manager Behandeling, 078–617 23 33. 
Of solliciteer vóór 3 september via het online sollicitatieformulier op  www.werkenbijhetspectrum.nl. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 september.  
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