Sollicitatie oproep
Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een
Medewerker Kwaliteitszorg
Doel van de functie:
Het mede ontwikkelen, implementeren en bewaken van kwaliteitsinstrumenten
binnen het EFS College COVAB.
Hoofdtaken:
Ondersteunt het hoofd van de afdeling kwaliteitszorg bij de toepassing van het
kwaliteitssysteem;
• aanleveren van relevante informatie t.b.v. de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.
• meedenken over de toepassing van een systeem van kwaliteitszorg.
• adviseren van het management bij de implementatie van het systeem van kwaliteit.
• adviseren van het hoofd kwaliteitszorg hieromtrent.
• leveren van een bijdrage aan de implementatie van, methoden, technieken en
procedures t.b.v. het systeem van kwaliteitszorg.
• signaleren van de knelpunten bij de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg
en het doen van voorstellen om het instrumentarium te verbeteren dan wel verder te
ontwikkelen.
• uitvoeren van beleids- en werkplannen op het gebied van kwaliteitszorg.
• deelnemen aan projecten op het gebied van kwaliteitszorg.
Ondersteunt het hoofd van de afdeling kwaliteitszorg bij het analyseren van de resultaten
van het kwaliteitssysteem door;
• interpreteren van resultaten en verstrekken van informatie aan de medewerker
kwaliteitszorg op basis van standaard meetpunten bekijken of kwaliteitseisen
worden gehaald.
Ondersteunt het hoofd van de kwaliteitszorg bij het opstellen van rapporten in het kader
van het kwaliteitssysteem door;
• organiseren en ondersteunen van relevante vormen van externe feedback
• coachen van medewerkers.
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•

draagt zorg voor de interne en externe voorlichting.

Functie vereisten:
• Minimaal HBO en aanvullende cursussen op het gebied van kwaliteitsbeleid.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een relevante functie.
• Inzicht in en visie op actuele ontwikkelingen op het gebied van
kwaliteitsmanagement.
• Minimale leeftijd vanaf 30 jaar.
• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
• Computervaardigheden, kennis en ervaring met MS Office.

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
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