OPERATIONEEL NETWERKCOÖRDINATOR
Interne en externe vacature

JOUW FUNCTIE
Voor de uitbouw van ons ziekenhuisnetwerk Gent zijn we op zoek naar een operationeel
netwerkcoördinator. Als operationeel netwerkcoördinator ben je de rechterhand van de betrokken
CEO’s en beheer en bewaak je de coördinatie en overkoepelende operationele werking van het
ziekenhuisnetwerk.







Je bereidt de agenda voor het CEO-overleg en de Raad van Bestuur van het netwerk voor. Je
gaat hiervoor in dialoog met de betrokken actoren. Je maakt beleidsvoorbereidende nota’s
over de diverse thema’s.
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp van een gezamenlijk zorgstrategisch plan en je
bereidt dit voor in nauw overleg met de werkgroep datamanagement.
Je bereidt daarnaast de netwerkbegroting voor en je volgt de reële resultaten in relatie tot
de begroting periodiek op.
Op basis van de geformuleerde doelstellingen op jaarbasis maak je een voorstel naar
opvolging van relevante KPI’s. Hiervoor werk je nauw samen met de werkgroepen
datamanagement en financieel directeurs.
Daarnaast organiseer en/of coördineer je diverse werkgroepen over de ziekenhuizen heen,
volg je hun vooruitgang op en rapporteer je hierover aan de CEO’s.
Je bemiddelt waar nodig om de samenwerking te bevorderen of de doelstellingen te
behalen.

JOUW PROFIEL






Je beschikt over een masterdiploma en hebt minimum 5 jaar relevante ervaring in een
leidinggevende of coördinerende functie, bij voorkeur binnen de ziekenhuissector
Je bent een geboren projectleider, netwerker en diplomaat
Je bent communicatief sterk, diplomatisch en respectvol
Je bent resultaatgericht en kan projectmatig werken
Je hebt een grote interesse en ervaring met analyseren van data en rapportering

ONS AANBOD


Een marktconforme verloning aangevuld met een aantal aantrekkelijke extralegale
voordelen

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
Niko Gobbin, algemeen directeur AZ Sint – Lucas, via 09 224 61 21.
Bekijk ook zeker het gedetailleerde functie – en competentieprofiel in bijlage.

INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via onze
website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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