
 
 

 
Interimopdracht; Locatiemanager VVT organisatie in Groot 
Amsterdam 
  
 
Korte omschrijving  
Locatiemanager a.i. voor een Ouderenzorg locatie , kleinschalig wonen, waarbij aandacht voor 
transitie naar zelforganisatie en de kwaliteit van de zorg. 
 
Opdracht omschrijving  
Je geeft leiding aan een locatie met 91 bewoners, 6 bewoners per woning, +/- 80 FTE binnen zorg, 
facilitair en dagbesteding, waarbij o.a. aandacht besteed moet worden aan: 
 

 Begeleiden van de teams in de transitie naar zelforganisatie, 

 Cultuur veranderen door aandacht te besteden aan het optimaliseren van werkprocessen, 
zonder het belang van de medewerker daarbij uit het oog te verliezen, 

 Het beïnvloeden/terugbrengen van het ziekteverzuim en flexibele inhuur, 

 Het opstellen en uitvoeren van het exploitatieplan, 

 Bewaken van de kwaliteit van de zorg. 
 
Onderdeel van de opdracht is het adviseren van de directie in het werven, selecteren en inwerken 
van een locatiemanager welke geworven wordt. 
Daarnaast stem je je werkzaamheden af met de regiomanager, die onlangs gestart is. 
 
Opdracht-eisen   

 Ervaren locatiemanager 

 Ervaring met transitie naar zelforganisatie 

 Affiniteit met HR vraagstukken 

 Planningsexpertise 

 Begeleiden van veranderingsprocessen en cultuurverandering 

 Analyseren en verbeteren van werkprocessen 

 Bewezen succesvol in het in balans brengen van zorginhoud en bedrijfsvoering 
 
Competenties 

 Verbindend 

 Coachend 

 Vertrouwenwekkend 

 Resultaatgericht 

 Gestructureerd 
 

Organisatie 
Deze ouderenzorg organisatie biedt alle vormen van ouderenzorg, wijkverpleging en dagbesteding 
maar ook intensieve verpleeghuiszorg. 
 
  



 
 
Opdrachtspecificaties   

 1 jaar 

 4-5 dagen/week 
 
 
Planning 
Indien je direct beschikbaar bent en deze uitdagende opdracht op wilt pakken, kan je via de website 
https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/ reageren en je recente CV en een korte motivatie 
uploaden. Tevens graag aangeven binnen welke bandbreedte jouw uurtarief zich bevindt. 
 

 Sollicitaties ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 22 oktober 2019.  

 Kennismakingsgesprekken worden ingepland bij ons op kantoor in Baarn tot donderdag 23 
oktober. 

 De gespreksronde bij de opdrachtgever vindt plaats op vrijdag 25 oktober.  
 
 
Contact over deze vacature 
Pieter van Stijn, partner InterExcellent Zorg, Baarn. Tel: 035- 5280430 of kijk op 
www.interexcellent.nl. We zien met belangstelling uit naar jouw reactie. 
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