ambities
realiseren
Adviseur zorg en organisatie

Help jij ambities in de zorg te realiseren?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bevlogen adviseur voor zorg- en
organisatievraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk actief binnen de langdurige
zorgverlening. Hen adviseren we onder andere op het gebied van strategie, beleid en financiën.
We hebben verstand van wet- en regelgeving en weten dit concreet toe te passen in de (financiële)
exploitatie van een zorgorganisatie. Ons advies wordt gevraagd op expertisethema’s op projectbasis
of langdurig als beleidsondersteuner van de Raad van Bestuur.
Zoeken wij jou?
Je bent een adviseur die kennis en ervaring heeft in de zorgsector; iemand die weet wat écht
belangrijk is voor zorgvragers, medewerkers en zorgorganisatie. Je begrijpt de processen op
de werkvloer en kan deze vertalen naar strategie en beleid en andersom. Met jouw visie en creativiteit
zoek je naar concrete oplossingen. Je werkt zelfstandig of samen met collega-adviseurs aan projecten
voor onze opdrachtgevers. Je kunt hierbij altijd beroep doen op de brede kennis en expertise die binnen
ons bureau beschikbaar is.

Mondria Advies is een onafhankelijk
adviesbureau, gespecialiseerd
in strategische en financiële
vraagstukken op zowel het gebied
van vastgoed als zorg en organisatie.
Sinds 2000 werken we aan
betekenisvolle projecten in met name
de zorgsector. We zijn gedreven om
ambities te vertalen naar haalbare
projecten.
Pas écht tevreden zijn we als
ook kwetsbare doelgroepen een
betaalbaar ‘thuis’ krijgen.
Hier zetten wij graag onze creatieve
denkkracht voor in. Dagelijks, voor
meer dan 75 projecten in heel
Nederland.

Wij vragen
• Kennis van (het besturen van) organisaties in de gezondheidszorg
• Werkervaring bij een zorgorganisatie is een pre, bijvoorbeeld in de langdurige zorg
• Strategisch werk- en denkniveau en een pragmatische inslag; kritisch ten aanzien van de inhoud
(goede onderbouwing), innovatief en oplossingsgericht
• Ambitie om verder te ontwikkelen en in eigen werk te voorzien
• Communicatieve vaardigheden
• Goede schrijfvaardigheden ten aanzien van structuur en inhoud
• Financiële rekenvaardigheden
• Minimaal 5 jaar werkervaring
• Een afgeronde universitaire opleiding (of HBO met post-master)
Wij bieden
• Een uitdagende baan (van minimaal 24 uur) met verschillende opdrachten en mogelijkheden
om je breed te ontwikkelen
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
• Een enthousiast team van collega’s
Sollicitatie
Graag ontvangen wij je motivatiebrief en cv uiterlijk 23 april. Deze kun je richten aan
a.meuleman@mondria-advies.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen
met Mathieu Joppe, tel. 06 10 81 73 10. De gesprekken zijn gepland op 29 april.
We zien uit naar je reactie!
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