Stafmedewerker kwaliteit m/v
28 uur per week
Glorieuxpark
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen, een herstelhotel en een conferentiecentrum.
Glorieuxpark biedt een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus
samenkomen op ons landgoed, waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken
medewerkers voorop staat. Samen leven en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt.
Zorg & Wonen Glorieux
Zorg & Wonen Glorieux is een kleinschalige zorgorganisatie gelegen op het landgoed en biedt
verzorging en verpleging aan diverse kwetsbare doelgroepen, met oog voor de eigenheid van
haar bewoners. Zorg & Wonen Glorieux biedt ruimte aan verschillende bewoners die verblijven
in Huize Glorieux (verzorging en verpleeghuiszorg), de leefstijlwoningen met verpleeghuiszorg
en de herstelzorgstudio’s.
Wat ga je doen?
Als stafmedewerker kwaliteit adviseer en ondersteun je het bestuur, het management en de
teams op het gebied van beleid, zorginnovatie, kwaliteit en veiligheid. Je ontwikkelt en beheert
het kwaliteitssysteem. Daarnaast coördineer je de implementatie van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg, volg je actief de ontwikkelingen in de branche en vertaalt deze naar onze
organisatie. Je loopt mee in de zorg om de teams te faciliteren bij de borging van de kwaliteit
en het methodisch werken.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een gedreven professional die de teams inspireert en faciliteert om het
methodisch werken naar een hoger niveau te tillen. Ben jij een ervaren kwaliteitsfunctionaris
met hart voor de zorg, dan komen we graag met jou in contact! Een flinke dosis
inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden zijn voor jou vanzelfsprekend.
Daarnaast ben je ondernemend, zelfstandig en proactief. Je beschikt over een relevante HBO
opleiding. Jouw kracht ligt in het overtuigen van collega’s van het belang van kwaliteit van zorg
en dossiervorming.
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Wat bieden wij?
Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.
Een salaris conform CAO VVT.
Werkdagen en -tijden in overleg.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maaike Ermerins
(Directeur-bestuurder), telefoonnummer 040 - 2947500.
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv voor 5 juni 2019 naar
h.schwenke@zorgenwonenglorieux.nl

