
VANUIT HET HART 

Zorgcentrum Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, dat haar identiteit 
ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wij bieden 24-uurszorg, 
dagverzorging en extramurale zorg.  
 

 
 

 

 

Ben jij deskundig, enthousiast en lukt het jou anderen te inspireren en motiveren? Ben je in 
staat een team verder te helpen en te stimuleren om te leren en te groeien? Wil je werken 
in een nieuwe functie en ben je bereid hierin te investeren en een coachings-
/managementscholingstraject te volgen, misschien ben jij dan binnenkort onze ‘nieuwe’ 
collega!   
 
Inhoud functie 

Je geeft operationeel leiding aan een team. Je 

ondersteunt het team en versterkt daarbij de eigen 

verantwoordelijkheid van het team om zo de gewenste 

zorg aan de cliënten te kunnen verlenen. Naast het 

coördineren en leidinggeven (maximaal 8 uur per week) 

werk je zelf voor een deel mee in de zorg.  

 

Jouw profiel 

- Kennis en denk- en werkniveau op mbo-niveau 4, aangevuld met relevante werkervaring;  

- Beschikbaarheid van minimaal 24 uur (arbeidscontract) per week (24/7 inzetbaar), waarvan 
je een deel meewerkt en een deel coördinerende werkzaamheden doet;  

- Het enthousiasme en de drive om de teams op een hoger niveau te krijgen en eigenaarschap 
in het team te vergroten;  

- Sterke sociale en coachingsvaardigheden; je hebt overtuigingskracht en bent een kei in het 
motiveren en stimuleren van anderen;  

- Het vermogen om te coördineren, het overzicht te bewaren en de voortgang te bewaken;  

- Integriteit en het handelen zonder oordeel. Daarbij ben je in staat om op een prettige en 
heldere manier het personeelsbeleid uit te voeren binnen het team;  

- Investeren in jezelf, door het volgen van een coaching- of opleidingstraject om de nieuwe 
functie eigen te maken. 

 

Jouw werkzaamheden 
Een belangrijke taak als meewerkend teamcoördinator is het leidinggeven aan het team, maar op 

zodanige wijze dat het team blijft ontwikkelen in het vergroten van het eigenaarschap en eigen regie 

en verantwoordelijkheid nemen. Je doet dit door het team te coachen en te motiveren en naast de  

 

We zijn per direct op zoek naar: 
 

 Meewerkend teamcoördinator voor minimaal 24 uur per week 

 



 

 

collega’s te gaan staan en niet erboven. Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid binnen het 

team en voert daarvoor regelmatig individuele gesprekken, bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers, 

verzuim, functioneren etc. Ook draag je zorg voor de continuïteit en kwaliteit van zorg in het team en 

benut daarbij de kennis en kunde van de verschillende aanspreekpunten en andere deskundigen 

binnen de organisatie.  

 

Wij bieden jou 

Een mooie uitdaging in een nieuwe functie binnen het Anker. Naast de goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33 % en vakantiegeld van 8%, een salaris in 

FWG 50, conform de CAO VVT.  

 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met onze afdeling P&O via  
telefoonnummer: 0488 - 48 3250  
 
Solliciteren 
Solliciteren kan door vóór D.V. 11 april een motivatiebrief en CV in te sturen naar: 

sollicitatie@ankerzorg.nl.   
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