Vacature
Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een
Onderdirecteur Administratieve Diensten

Als onderdirecteur administratieve diensten, binnen een organisatie in de
gezondheidszorg, geef je leiding aan de administratieve diensten (HRM-, financieel,
facilitair, bedrijfsbureau, PR & Marketing, ICT en de afdeling kwaliteit binnen de door de
directie vastgestelde kaders. Verder rapporteer en leg je verantwoording af aan de
algemene directeur.
Jij bent onder anderen verantwoordelijk voor

•
•
•
•
•
•

Strategische en tactische aansturing van alle diensten onder jouw beheer;
Het ontwikkelen en doen implementeren van de HR-strategie, beleid en
processen
Het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het facilitair beleid en budget
Het ontwikkelen, bewaken en monitoren van het financieel beleid en budgetten
Het ontwikkelen en doen uitvoeren van multidisciplinaire projecten van het EFS College
COVAB
Opzetten en uitbouwen van een KPI-dashboard en sturingsinfo voor alle diensten onder
jouw beheer;

•

Doen opstellen, uitvoeren en evalueren van jaarplannen en evaluaties

•

Uitvoeren van de Performance & Competence Management (PCM) cyclus.

•

De ontwikkelingen bijhouden van wet- en regelgeving voor alle diensten onder jouw
beheer vallende werkgebieden Het ontwikkelen en doen uitvoeren van marketing &
communicatieplannen
Een betrouwbare en veilige ICT-dienstenverlening

•

Vereiste Opleiding en minimale ervaring:
• Masteropleiding in: Finance, MER, MBA
• Minstens vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie. Bestuurlijke ervaring is een pre
• Affiniteit met gezondheidszorg is een pre

Kerncompetenties (vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
Analytisch
• Goede communicatieve en verbindende vaardigheden.
Innovatief
• Cijfermatig inzicht
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•

Commercieel

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van het EFS College COVAB, mw. drs.
A. Lie A Kwie, Flustraat no.8 of mailen naar hrm@covab.sr. Sluitingsdatum 2 februari 2021.
Telefonisch te bereiken op de volgende nummers: 443509/ 443513/ 443541
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