Adviseur samenwerking SRZ | 24-28 uur per week
We groeien en zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega! Kom jij ons team versterken?
Waar ga je werken?
De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het bestuurlijke
samenwerkingsverband van de negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond. SRZ houdt zich bezig met
niet-medische samenwerkingsvraagstukken. Naast de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen participeren
andere regionale ketenpartners in SRZ-samenwerkingsactiviteiten. Onderwerpen die SRZ regionaal
oppakt zijn onder meer: kwaliteit & veiligheid, ICT, cybersecurity, juridische kwesties,
arbeidsmarktbeleid, onverzekerdenproblematiek en signalering kindermishandeling/huiselijk geweld.
SRZ werkt samen met externe partijen in de regio Rijnmond. Deze partijen hebben invloed op de
kwaliteit van de gezondheidszorg. Denk hierbij aan de gemeente, VRR/GHOR, OM en de politie.
Samen met de medisch specialisten van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen gaat SRZ graag de
uitdagingen aan om de zorg in de regio toekomstbestendig te houden. Dit doet SRZ door het
versterken van de samenwerking tussen de ziekenhuizen en door verdere verbinding en coördinatie
om hoge kwaliteit van zorg aan de patiënt te kunnen blijven verlenen. Dit alles tegen maatschappelijk
verantwoorde kosten. Hiervoor is een sterke regio nodig. De regionale samenwerking is steeds
gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond bij
onderwerpen die een instelling overstijgen in de breedste zin.
Het team
Bureau SRZ ondersteunt het SRZ-bestuur en regionale netwerken en projecten bij het realiseren van
samenwerkingsambities. Ons team bestaat op dit moment uit 2 personen. Samen zorgen wij ervoor
dat de samenwerking op de verschillende niveaus wordt ondersteund. Wij zouden het fijn vinden als
jij ons team wil versterken.
Wat ga je doen?
Als adviseur samenwerking stimuleer je samenwerkingsrelaties en geef je deze vorm. Je houdt je
onder meer bezig met het begeleiden, ondersteunen en coördineren van de SRZ-netwerken en de
projecten die daaruit voortvloeien. Op dit moment betreft dit onderstaande netwerken en projecten:
•
ICT-adviesraad SRZ
•
Regionale werkgroep cybersecurity
•
Netwerk kwaliteit en veiligheid, waaronder de organisatie van het jaarlijks SRZ-congres,
Handen uit de mouwen 3 en SRZ-netwerk OK
•
Onverzekerdenproblematiek
•
Regionale werkgroep juridisch advies, waaronder organisatie minisymposia en
casuïstiekbesprekingen
•
Regionale werkgroep privacy
•
Netwerk signalering kindermishandeling en huiselijk geweld
Deze SRZ-netwerken en -projecten zeggen je nu mogelijk nog niets, maar geven je al wel een beeld
van de onderwerpen waarmee je aan de slag gaat. We lichten deze graag verder toe tijdens het
sollicitatiegesprek.
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Wat vragen we van jou?
Om als adviseur samenwerking bij ons aan de slag te gaan beschik je over Hbo/academisch werk- en
denkniveau. Je beschikt over kennis van de organisatie van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond
en bij voorkeur beschik je over werkervaring in een soortgelijke functie binnen een zorgomgeving.
Werk jij nu bij één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen? Dan is dat zeker een pré.
Ben jij resultaatgericht en innovatief? Heb jij verbindende en communicatieve vaardigheden én ben
je in staat te zoeken naar het gezamenlijke, regionale belang? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie!
Wat bieden wij?
We bieden je een afwisselende en veelzijdige functie in een omgeving die volop in beweging is. Wij
zoeken een adviseur voor 24 – 28 uur per week, voor de duur van één jaar met zicht op een contract
voor onbepaalde tijd. Je komt in dienst van de stichting SRZ. Wanneer je in één van de bij SRZ
aangesloten ziekenhuizen werkt is er de mogelijkheid om deze functie op detacheringsbasis in te
vullen.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuizen. De functie is, afhankelijk van opleiding en
ervaring, ingeschaald in FWG 55/60 (tussen de € 2.798,- en € 4.682,- bruto per maand o.b.v. 36 uur
per week). De vakantietoeslag is 8,33% en in je krijgt een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Het Bureau SRZ is goed bereikbaar met het OV en met de auto. Je mag gratis parkeren op onze ruime
parkeerplaats en als je op de fiets komt stal je deze gemakkelijk in de fietsenstalling. Je bent niet
altijd op kantoor te vinden. Jij werkt daar waar je nodig bent. Overleggen worden vaak gepland in
één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Vind jij het fijn om af en toe thuis te werken? Dan is dit,
in overleg met de secretaris, geen probleem.
Interesse?
Wat leuk! Deze vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Je kunt online
solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen aan info@stichting-srz.nl.
Wil je na het lezen van deze vacaturetekst meer informatie dan kan je onze website bekijken
www.stichting-srz.nl of bellen met Joke van der Waal, secretaris SRZ, via 06-301 276 52.
Stichting SRZ
Rivium Quadrant 90 (gebouw E)
2909 LC Capelle aan den IJssel
www.stichting-srz.nl
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