Vacature Regiomanager ouderenmondzorg (fulltime 32-38 uur)
Mondzorg voor kwetsbare ouderen in zorginstellingen
Regio Midden Nederland (en mogelijk in 2023 Noord-Brabant)
Tijdelijk tot juli 2023 (startdatum in overleg), vaste aanstelling hierna mogelijk
Omnios is een groeiende, ambulante mondzorgdienst met een laagdrempelige, participatieve
benadering. Met 125 gedreven (mondzorg)professionals zetten we ons in een groot deel van
Nederland actief in. Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen
in verpleeghuizen door het bieden van verantwoorde, structurele mondzorg. Samen met de
verpleeginstellingen zorgen we ervoor dat kwetsbare cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving het
best mogelijke mondcomfort krijgen.
Kun jij je staande houden in een vakmatig gedreven omgeving die door groei sterk in beweging is?
Heb jij hart voor je kwetsbare medemens en wil je bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van
hun leven? Word je blij van een leidinggevende functie waarin je dé verbindende schakel bent, een
bruggenbouwer en een luisterend oor? En ben je graag veelvuldig op pad?
Dat is goed nieuws, want wij zoeken zo’n Regiomanager! In eerste instantie tijdelijk i.v.m. een
zwangerschapsverlof, maar vooruitlopend op de groei van onze organisatie is een vaste invulling
zeker mogelijk.
Doel van de functie
Als Regiomanager ben je de verbindende schakel tussen de zorginstellingen, hun zorgmedewerkers,
ons mondzorgteam en het Service Center van Omnios. Je bent in eerste instantie verantwoordelijk
voor het werkgebied Midden Nederland, er kan echter ook een beroep op jou worden gedaan voor
de andere regio’s.
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het borgen van de mondzorg bij zorginstellingen, het beheren
van contracten, de inhoudelijke uitvoering hiervan en het managen van de verwachtingen
richting alle sleutelspelers.
Je bent een “matcher”, iemand die de verantwoordelijkheid pakt, zelf bedenkt, initieert en
implementeert.
Je geeft operationeel leiding en praktische ondersteuning aan de mondzorgteams
(Tandartsen, Mondhygiënisten en Assistenten) in jouw regio. Jouw stijl? Coachend,
inspirerend en faciliterend.
Het voeren van een gedegen rapportage is voor jou belangrijk, want hiermee zorg je voor
actuele en beschikbare klantrelevante informatie voor jouw collega’s.
Je bent budgetverantwoordelijk voor de contracten in jouw regio.
Je werkt nauw samen met de andere 3 Regiomanagers en rapporteert aan het hoofd
Regiomanager, voor wie je ook sparringpartner bent.
Wij vragen van jou
Hbo werk- en denkniveau, met bedrijfskundige kennis en vaardigheden.
Ervaring in een leidinggevende rol in de gezondheidszorg, waar commerciële vaardigheden
ook belangrijk zijn. Affiniteit met ouderen(mond)zorg is vanzelfsprekend.

Een proactieve, positief voorwaartse houding en in staat om beleid en processen te vertalen
naar de praktijk.
Stressbestendigheid, daadkracht en overzicht kunnen houden in complexe situaties.
Een stevige persoonlijkheid, die zich graag laat uitdagen, uitdaagt en op argumenten
overtuigt.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) omdat wij werken met een bijzondere doelgroep.
Wij bieden
Een afwisselende rol, waarbij je indirect iets kunt betekenen voor een kwetsbare doelgroep.
Een zelfstandige fulltime functie voor 32 tot 38 uur per week.
Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaardenpakket: leaseauto, laptop, telefoon,
pensioen en opleidingsmogelijkheden.
Gezellige samenkomsten, zoals ons jaarlijkse Kerstfeest en de Zomer BBQ. In 2023 vieren we
extra feest, want Omnios bestaat dan 10 jaar! Vier je met ons mee?
Wil je nog meer weten over Omnios? Neem dan een kijkje op onze website en ons YouTube kanaal.
Interesse? Solliciteer dan nu via werken@omnios.nl of neem contact op met onze recruiter Sabrina
van Breukelen: 06-21383642.

