Instituut

Wij hebben een vacature voor een:

Communicatieadviseur
28 - 32 uur per week

Persoonlijke benadering is belangrijk, zeker in de wereld van de zorg. Bij ons staat
dit aan de basis van alles wat we doen. ‘De patiënt centraal’ is ons uitgangspunt.
Wij gaan voor een eerlijk verhaal, met empathie gebracht. Verbinding met onze
patiënten en stakeholders is waar het om draait. Klopt je hart sneller als je dit
leest? Ben je mensgericht, sensitief en een teamplayer?
Dan ben jij de communicatieprofessional die wij zoeken om ons team te versterken.
Samen met je directe collega ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
uitvoering van de marketing- en communicatiestrategie van Instituut Verbeeten.
Het team bestaat daarnaast uit twee adviseurs patiëntencommunicatie. Je legt
verantwoording af aan de bestuurssecretaris en bent sparringpartner voor de Raad
van Bestuur, managers en collega’s. Je bevordert de verbinding en samenwerking
van onze zorgprofessionals en stakeholders.
Wat breng je mee?
Jij hebt ruime ervaring met interne en externe communicatie in een complexe
organisatie. Je denkt op wo-niveau en kunt ingewikkelde materie op een
eenvoudige, begrijpelijke manier vertalen. Je hebt ervaring met
organisatieverandering, reputatie- en stakeholdermanagement.
Perscontacten zijn jou niet vreemd. Ervaring met crisismanagement is een pré.
In een dynamische omgeving houd je je bezig met complexe vraagstukken, maar
ook met de doorvertaling in concrete communicatiemiddelen.
Als stevige adviseur ben je een verbindende factor. Je luistert met aandacht en
verbindt. Je bent een echte spin in het web. Je hebt bruikbare ideeën, bent
initiatiefrijk en je bent goed in staat om mensen mee te nemen van strategisch
naar tactisch en operationeel niveau, en andersom. We vinden het belangrijk dat
je een betrokken en persoonlijke communicatiestijl hebt en dat je goed bent in het
geven en ontvangen van feedback. Je maakt makkelijk verbinding, bent empathisch
en toegankelijk. Je zet overal je voelsprieten uit en bent positief-kritisch. Jij weet
wanneer je tegengas moet geven, maar ook wanneer je even mee moet bewegen
met de organisatie. Kortom: je hebt een groot gevoel voor interne en
externe verhoudingen.
Wat bieden wij jou?
Een verantwoordelijke en afwisselende baan waarin je duidelijk je stempel kan
drukken op je werk op operationeel, tactisch én strategisch niveau. Dat alles in een
omgeving waarin de patiënt voorop staat en waar enthousiaste zorgprofessionals
met moderne apparatuur de best mogelijke zorg leveren. We nemen je aan voor
één jaar met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald
in FWG-functiegroep 60 (€ 3225,- / € 4682,-). Je salaris wordt gebaseerd op
opleiding en ervaring.

Informatie en solliciteren

Herken jij jezelf in deze vacature en wil je kennismaken met ons? Stuur dan voor
3 januari 2022 je motivatie en CV naar sollicitatie@bvi.nl. Voor meer informatie:
neem contact op met Erik Betzema, secretaris Raad van Bestuur a.i., telefoonnr.
013 - 594 77 77. Je ontvangt uiterlijk 4 januari een reactie op je sollicitatie.
We sturen geen ontvangstbevestiging. De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt
plaats op dinsdag 11 januari. Een assessment of casus met een presentatie
kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Bij indiensttreding vragen wij een VOG. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ve r b e e t e n

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

‘Als medewerker van Verbeeten
draag je iedere dag bij aan de
kwaliteit en veiligheid van zorg aan
onze patiënten. Direct en indirect.
Goede samenwerking is hierbij
onmisbaar. Dat is voor mij de
Kracht van Samen’.
- Antoinette, communicatieadviseur
Instituut Verbeeten
#dekrachtvansamen

