VACATURE ADVISEUR
24-28 uur per week
Wil je vooraan staan in de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg? Dan is dit je kans!
Elaa heeft een vacature voor een adviseur met passie voor de eerste lijn. Ben jij een ervaren
professional met een strategische blik en oog voor actuele en toekomstige ontwikkelingen? Heb jij
ervaring met complexe vraagstukken waarin meerdere partijen over domeinen heen samenwerken?
En ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Dan zijn we op zoek naar jou.
Wie zijn wij
Elaa is dé onafhankelijke partij die samenwerking
verbetert en realiseert op basis van kennis,
ontwikkelingen en behoefte in het werkveld.

Je ziet nieuwe ontwikkelingen op strategisch niveau,
herkent signalen van verbeteringen op inhoud of
efficiency en vertaalt die naar projecten. Hiervoor moet
je kunnen balanceren tussen de zorgprofessionals aan
de ene kant en het bestuur aan de andere kant.

Functie-eisen en competenties

Video: Elaa in 90 seconden
Wij adviseren en inspireren de zorgprofessionals in het
samenwerken met elkaar, met aangrenzende zorginstellingen en met de buitenwereld. Elaa is de ‘spin’ in
het Amsterdamse en Almeerse zorgveld. Wij zitten in
de haarvaten, zijn bekend in beide regio’s, hebben
relevante data en veel kennis en kunde. We zetten ons
in voor het verbeteren van processen, het uitrollen van
projecten en het opstarten van programma’s. We
geven daarbij up to date informatie, scholingen en
presentaties, leiden discussies en zijn intermediair.
We zijn professioneel, betrokken en neutraal, maar
wel de luis in de pels.

Wat ga je doen
Als adviseur draag je bij aan de samenwerking en
samenhang binnen de eerstelijnszorg en over de
domeinen heen in Amsterdam en Almere. Als
krachtige samenwerkingspartner lever jij je bijdrage
aan kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg.
Je begeleidt en initieert projecten en programma’s die
gericht zijn op het verder ontwikkelen van samenwerking tussen diverse partijen, zoals eerstelijnszorgprofessionals, welzijnsorganisaties, gemeenten
en ziekenhuizen. Je levert advies op het gebied van
strategie, missie/visie, innovatie, samenwerkingsvormen en bedrijfseconomische doorlichting.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met
academisch werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar
relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Je
bent bestuurlijk en organisatiesensitief, een strategisch
denker en netwerker pur sang, een krachtige verbinder,
analytisch, kritisch en resultaatgericht. Heb je ervaring
of affiniteit met informatiemanagement, dan is dat een
pré!

Wat kun je van ons verwachten
Elaa fungeert als vooruitstrevende organisatie als verbinder tussen partijen in het Amsterdamse en Almeerse
zorgveld. Je komt te werken in een hecht en geïnspireerd team met talentvolle, gedreven collega’s. Er
heerst een uitdagende en tegelijk informele werksfeer.
Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief en voor het
verder ontwikkelen van jouw talenten. Elaa is gevestigd
in het centrum van Amsterdam.

Wat we bieden
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf
maanden voor 24 of 28 uur per week met uitzicht op
een contract voor onbepaalde tijd. Salariëring in schaal
11 volgens de CAO Gezondheidscentra.

Herken jij jezelf? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur je motivatiebrief met cv vóór 2 september naar
personeel@elaa.nl
Gesprekken zullen worden gehouden op vrijdag
6 september. Wil je meer weten over onze organisatie,
projecten & activiteiten en medewerkers, kijk dan op
www.elaa.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de functie neem je
contact op met onze receptie 088 – 343 3000. Zij zullen
je doorverbinden met een van de aanwezige adviseurs.

