
 

 

 

Tijdelijk afdelingsmanager PG 
24 uur per week 

Ben jij de tijdelijke afdelingsmanager voor PG1 in Het Spectrum De Sterrenlanden? Je stuurt een team aan van circa 40 
medewerkers (31 fte) dat zorgt voor 38 bewoners met PG-verpleeghuiszorg. De afdeling bestaat uit 3 units. Deze opdracht 
is voor een half jaar waarin nadrukkelijk een omslag moet worden gemaakt met het team. Deze omslag is nodig op het 
gebied van: 

• Basiskwaliteit van zorg en dagstructuur 

• Persoonsgerichte zorg en dagbesteding van onze bewoners 

• Samenwerking binnen het team 

• Individuele competenties en kennis op het gebied van PG zorg 
 

Wat ga je doen 
In deze leidinggevende rol zet jij je coachende en sturende kwaliteiten in om onze zorgvisie te implementeren. Wij 
stimuleren medewerkers om meer verantwoordelijkheid te nemen om zo nog beter te kunnen inspelen op wensen en 
behoeften van bewoners. Met een continue verbeteraanpak willen we de kwaliteit van onze dienstverlening vergroten. 
Deze verandering past volledig bij de kernwaarden van Het Spectrum: luisteren, samenwerken en flexibel zijn. Verbinding, 
eigenaarschap en maximale regelruimte zijn hierbij essentieel. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 
afdeling, waarbij het accent ligt op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, de medewerkers en de financiële kaders.  
 
Jouw persoonlijke kwaliteiten zijn te omschrijven als ondernemend, daadkrachtig en resultaatgericht. Je hebt hart voor de 
zorg en de zorgmedewerkers. Je weet op een inspirerende manier te coachen en werkt constructief samen met je collega 
managers. Je hebt een enthousiasmerende en gedreven instelling waarbij je mensen gemakkelijk meeneemt in de 
ontwikkelingen. Je bent communicatief vaardig en makkelijk benaderbaar voor bewoners, hun naasten, collega’s en 
vrijwilligers.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Relevante afgeronde (zorg)managementopleiding op hbo-niveau of je hebt vergelijkbaar werk- en denkniveau. 

• Ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie. 

• Aantoonbare kennis en ervaring in de (ouderen)zorg. 

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de kosten krijg je 
natuurlijk vergoed.  
 

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 60) tussen de €3399,- en €5045,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. 
Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Wij bieden je een contract aan. Liever aan de slag als zzp’er? Dat is mogelijk.  

• 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 over deze functie? Bel met Leny Braks, manager Verpleeghuiszorg & Revalidatie, of met Maria Pals, 
afdelingsmanager PG2, bereikbaar via  078 – 617 23 33. Solliciteer via het online sollicitatieformulier op  
www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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