Functieprofiel junior regiomanager Utrecht-West (0,8 – 1 FTE)
Je werkt in opdracht van het hoofd regiomanagement;
Je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel, een mensen-mens en je hebt een ‘zorghart’;
Je krijgt een marktconform salaris, een laptop en een telefoon. Een bruikleenauto is
bespreekbaar;
Werkdagen in overleg (minimaal 32 uur maar liefst 36-38 uur);
Gewenste woonregio Utrecht-West; mogelijkheid tot thuiswerken.
Heb jij hart voor je kwetsbare medemens en vind je het, net als wij, belangrijk dat zij goede
mondzorg krijgen? Word jij blij van een organiserende en coördinerende functie waarin je volop
relaties kunt bouwen? En heb je graag uitdaging en variatie in je baan?
Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijn je voornaamste taken als junior regiomanager bij Omnios?
Planning en organisatie van werkzaamheden conform de contracten met de zorginstellingen;
Operationele aansturing van de mondzorgteams binnen je toegewezen regio;
Rapportage en vastlegging op operationeel en financieel gebied;
Voeren van de ‘commerciële administratie’ en borgen dat alle klantrelevante informatie
actueel en beschikbaar is voor alle Omnios collega’s.
Wij vragen van jou…
Om in aanmerking te komen voor deze functie zijn een energieke persoonlijkheid, een
ondernemende mentaliteit en cliënt- en servicegerichtheid absolute vereisten. Daarnaast is het
belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, dat je communicatief sterk bent en dat je een snelle
besluitvormer (proactief) bent. Idealiter beschik je over een HBO werk- en denkniveau en een handson-mentaliteit. Wij vragen je verder een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te
overleggen. Tot slot horen we graag van je of je affiniteit met kwetsbare ouderen hebt en of je
relevante werkervaring hebt op het gebied van leidinggeven, en zo ja, welke.
Wat wij bieden…
Afwisselend, interessant en uitdagend werk in een bijzondere markt. De kans om indirect iets
wezenlijks te betekenen voor een zeer kwetsbare doelgroep. Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
En dat is nog niet alles! We zouden hier natuurlijk nog veel meer kunnen vertellen over Omnios,
maar doen dat liever in een persoonlijk kennismakingsgesprek! Wil je nu al meer weten, dan kun je
natuurlijk altijd even kijken op onze website www.omnios.nl, waar veel informatie te vinden is.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken? Neem dan nu contact op met Jasmijn Schat
(werken@omnios.nl) en wie weet kunnen we jou binnenkort als nieuwe collega verwelkomen!

