Wij hebben een vacature voor een:

(Project)medewerker Facilitair Bedrijf
Servicedesk / backoffice / 36 uur per week

Je komt werken op de afdeling Facilitair Bedrijf (FB) en bent actief betrokken bij de
ontwikkeling van onze organisatie en deze afdeling. Concreet zal in de komende
periode worden gewerkt aan het samenvoegen van ondersteunende afdelingen in
één centrale service organisatie met een integrale Servicedesk. Het proces rondom
de patiënt staat hierbij centraal. Hier zal je actief bij worden betrokken en ter
voorbereiding daarop zal de focus bij de start komen te liggen op de facilitaire
proces, het facilitair servicepunt en bedrijfsbureau.
Je bent het centrale aanspreekpunt voor collega’s die ondersteuning van het FB
nodig hebben en zorgt voor registratie. Jij weet wat er speelt en nodig is in de
organisatie en op de locaties en staat in nauw contact met de locatieleiding en
huismeesters.
Verbeeten is steeds bezig om de zorg voor onze patiënten verder te ontwikkelen.
Uitgangspunt daarbij is aan te blijven sluiten bij het primair proces en de
ontwikkelingen die daarmee plaatsvinden. Hiermee ontzorgen we onze collega’s in
de zorg, zodat zij zich volledig kunnen richten op de patiënt. Met als motto “Hoe
kunnen we je helpen?”.
Wat breng je mee?
Je hebt een HBO werk- en denkniveau aangevuld met inhoudelijk facilitaire
vakkennis en praktische ervaring met facilitaire dienstverlening. Daarnaast heb je
kennis en ervaring Microsoft Office, ICT-systemen en facilitaire systemen. Wij
gebruiken o.a. Ultimo. Bedrijfshulpverlening heeft je interesse en je hebt een
diploma bedrijfshulpverlening of bent bereid dit te behalen.
Je bent bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien.
Je weet uit ervaring hoe je samen met andere afdelingen een integrale Servicedesk
vorm moet geven. Je hebt een dienstverlenende, ondersteunende en pro-actieve
instelling en wilt jezelf en het vakgebied verder ontwikkelen. Je hebt het
vermogen om met verschillende disciplines samen te werken. Daarnaast ben je
resultaatgericht, met veel inzicht en overzicht in werkprocessen. Je bent flexibel,
kunt goed zelfstandig werken en veel voorkomende en ook niet-alledaagse
problemen binnen het werkproces zelfstandig oplossen. Een vriendelijke, collegiale
houding, het bieden van ondersteuning en hulpvaardigheid zijn voor jou
vanzelfsprekende eigenschappen waardoor collega’s het als een natuurlijk
beschouwen en graag jouw ondersteuning inroepen.
Wat bieden wij jou?
Een omgeving waarin de patiënt voorop staat en waarin je dus weet waar je het
voor doet, waar enthousiaste medewerkers samen de best mogelijke zorg leveren.
Verantwoordelijke en afwisselende werkzaamheden in een zelfstandig, lerende en
groeiende organisatie en een team wat hier samen met collega’s van FB en andere
ondersteunende afdelingen hieraan integraal een actieve bijdrage levert.
We nemen je aan voor 1 jaar met, bij goed functioneren, zicht op een contract voor
onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG-functiegroep 50 (€ 2526,- tot
€ 3774,-) en je wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring.
Informatie en solliciteren
Herken jij jezelf in deze vacature en wil je kennismaken met ons? Stuur dan voor
10 januari 2022 je motivatie en CV naar sollicitatie@bvi.nl. Voor meer informatie:
neem contact op met Dennis van Poppel, teamleider Facilitair Bedrijf, telefoonnr.
013 - 594 7755. De eerste gespreksronde vindt plaats op 13 januari 2022 en de 2e
gespreksronde vindt plaats op 20 januari 2022. Bij indiensttreding vragen wij een
VOG. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De kracht van
Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten levert medisch
specialistische zorg op het gebied
van Radiotherapie en Nucleaire
Geneeskunde.
De manier waarop wij met
patiënten omgaan is de kracht van
Instituut Verbeeten: we bieden zorg
op maat, met aandacht voor wat
patiënten én hun naasten zelf
belangrijk of nodig vinden. Het is
onze missie om alle patiënten de
best mogelijke zorg te bieden met
zo min mogelijk fysieke en mentale
belasting.
Dit doen we door continu te werken
aan het toegankelijk maken van de
nieuwste technieken die het
behandel- en onderzoekstraject
sneller, beter en vooral
patiëntvriendelijker maken.
In 65 jaar zijn wij uitgegroeid tot
een hypermoderne instelling met 3
radiotherapievestigingen in Tilburg,
Breda en Den Bosch.
Samen met zo’n 250
medewerkers behandelen wij
jaarlijks 4500 patiënten en worden
7000 patiënten onderzocht.
www.verbeeten.nl
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