‘Ben jij voor je medewerkers op basis van kennis en expertise een
inspiratiebron? Lukt het jou als teammanager om de juiste condities te
creëren voor samenwerking, betrokkenheid en teamgeest? Heb je kennis van
en ervaring met de Radiologie? Dan zien we je reactie graag tegemoet!’

Wat biedt deze functie?
Je vervult een integrale managementrol, waarbij je proactief en planmatig werkt aan kwaliteit en het benutten
van kansen. Je bent in staat om vooruit en (afdelings)overstijgend te denken en overziet het belang van de
organisatiestrategie. Je weet deze praktisch te vertalen naar onder meer een (meer)jaarplan en een begroting
en je neemt je team hier in mee.
Als leidinggevende ben je de optimale verbindende schakel tussen management, radiologen en medewerkers.
Je werkt vanuit vertrouwen en creëert een werkomgeving waarin medewerkers leren en openstaan voor
veranderingen. Je houdt daarbij zicht op de afdelingsdoelstellingen en geeft sturing aan productie, budget en
inventaris. Je hebt een goede samenwerking met collega’s op de afdeling en daarbuiten.
Als teammanager Radiologie stuur je samen met je collega teammanager de afdeling Radiologie, Nucleaire
Geneeskunde en Vaatlaboratorium aan. Je neemt medewerkers mee in je enthousiasme om de bestaande kwaliteit van het werk te behouden én te verbeteren. Je coachende en inspirerende manier van leidinggeven maakt
het mogelijk dat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Waar ga je werken?
Je gaat werken op de goed geoutilleerde afdeling Radiologie. De afdeling kent diverse specialisaties met eigen
aandachtsgebieden. Het hele team bestaat uit 80 medewerkers waaronder tien radiologen en twee nucleair
geneeskundigen. Twee capaciteitsplanners zorgen voor de dagelijkse planning en dagcoördinatie.

Wat verwachten wij van jou?
o
o
o
o
o
o
o

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een relevante managementopleiding.
Je hebt affiniteit met de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde.
Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en ervaring.
Je bent thuis in de ontwikkelingen in de zorg en je kunt deze prima vertalen naar de praktijk.
Je bent daadkrachtig, neemt graag het initiatief, handelt proactief en schroomt niet om op cruciale
momenten een beslissing te nemen.
Je weet je inlevend vermogen goed te combineren met ondernemend en resultaatgericht zijn.
Met jouw organisatorische- en communicatieve vaardigheden maak je in deze functie het verschil.

Wat mag je van ons verwachten?
o
o
o
o
o
o
o

Een contract voor onbepaalde tijd voor 36 uur.
Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 3.389,- en maximaal € 4.964,- (FWG 60, op basis van een 36-urige
werkweek). Je opleiding en ervaring bepalen de exacte inschaling.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ziekenhuizen, (deels) naar eigen wens samen te
stellen. Denk hierbij aan extra vrije dagen, aanschaffen fiets of digitale middelen.
Collectiviteitskorting op je (zorg)verzekering en korting op een sportabonnement bij een aantal
sportscholen.
Je hebt de mogelijkheid om online trainingen te volgen via Goodhabitz.
“Gezond vooruit!”: in het Slingeland Ziekenhuis hebben wij aandacht voor een gezonde leef- en werkstijl.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je meer informatie over de functie?
Bel of mail met Edith Archer, manager MOBD a.i.: (06) 21175989 of via e.archer@slingeland.nl

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan via onze website https://www.werkenbijslingeland.nl/vacaturesz/teammanager-radiologie

