
Het 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.  
 

 

 

VACATURE 

MEEWERKEND TEAMCOÖRDINATOR 
 
 

Als meewerkend teamcoördinator geef je operationeel leiding aan het team van 
Avondrust, op de locatie in Opheusden. Je ondersteunt het team en versterkt daarbij 
de eigen verantwoordelijkheid van het team om zo de gewenste zorg aan de cliënten 
te kunnen verlenen. Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid binnen het team en 
voert daarvoor regelmatig individuele gesprekken, bijvoorbeeld bij nieuwe 
medewerkers, verzuim, functioneren etc. Naast het coördineren en leidinggeven (8 - 
12 uur per week) werk je zelf voor een deel mee in de zorg. Je staat voor de waarden 
van een organisatie die bij de gereformeerde gezindten hoort. 
 
Ervaring is en een pré, maar heb je nog geen ervaring in coördinerende taken, ben je 
verpleegkundige en wil je graag een nieuwe uitdaging aangaan? Ook dan nodigen we 
je van harte uit om te solliciteren! 
 

WIJ VRAGEN VAN JOU 

 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; 

 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. 

 

WIJ BIEDEN 
Een mooie uitdaging met goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT, zoals 

een eindejaarsuitkering van 8,33% en salaris conform FWG 50. 

 

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Er is een functiebeschrijving beschikbaar op aanvraag. Neem voor meer informatie over de vacature 

contact op met Arry  Mauritz (manager Zorg en Welzijn) via telefoonnummer: 0488 - 48 3250. 

Solliciteren kan door een motivatiebrief en CV vóór D.V. 24 april 2021 te mailen naar:  

sollicitatie@ankerzorg.nl  t.a.v. Arry Mauritz. 

Minimaal 24  uur per week 

mailto:sollicitatie@ankerzorg.nl

