
 

 

 

Afdelingsmanager Revalidatie 
28 uur per week 

 
Werken in de zorg. Jouw hart gaat er sneller van kloppen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging als ervaren 
manager in de zorg? Dan is dit de ideale baan voor jou.  
 

1. Het woord fout zegt mij niets; ik zie een mogelijkheid om te leren.  
2. Mijn team en ik weten wat werkt, maar ook staan we open voor nieuwe ontwikkelingen.  
3. Wat goed is behoud ik, wat verbeterd kan worden stimuleer ik.  

 
Herken jij je in deze stellingen? Dan zoeken we jou!  
 
Wat ga je doen? 
Jij stuurt team Revalidatie aan. Hier werken 36 deskundige medewerkers samen met behandelaren en met 
cliënten aan hun herstel. Zij hebben de kennis, kwaliteit en ervaring. Jij weet ze op een inspirerende 
manier te coachen en te begeleiden. Je hebt een duidelijke visie op de samenwerking binnen jouw team en 
tussen andere teams en brengt dit op een motiverende manier in de praktijk. Jij weet precies hoe je met je 
team en andere collega’s communiceert, maar ook met cliënten en hun naasten. Verder bestaan jouw 
taken uit het adviseren van de domeinmanager en het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid. 
 
Wat verwachten wij van jou 

• HBO werk- en denkniveau  

• Je bent in het bezit van een (zorg)managementopleiding 

• Meerdere jaren managementervaring 

• Kennis van en ervaring in de revalidatiezorg is een pré 
 

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 60)  tussen €3.399 en €5.045 op basis van 36 uur per week. 
Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Je krijgt een jaarcontract. Ben jij blij met ons en wij met jou? Dan bieden we de mogelijkheid tot 
een contract voor onbepaalde tijd.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, 
telefoon, cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van 
GoodHabitz. 
 

Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Bel gerust voor meer informatie naar Leny Braks 078-6172333 of mail naar 
l.braks@hetspectrum.nl. Solliciteer via het online sollicitatieformulier www.werkenbijhetspectrum.nl.  
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