Vacature projectmedewerker (20u/week)
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een vacature voor een enthousiaste
projectmedewerker voor 20 uur per week verdeeld over maandag, dinsdag en donderdag.

Wij zoeken een projectmedewerk(st)er (HBO-niveau) met affiniteit voor de zorg voor de uitvoering
van de volgende hoofdactiviteiten:
•
•

•

het ondersteunen van het Knowledge broker netwerk, een leernetwerk van zorginnovatoren
in de CVA/NAH zorg;
het ondersteunen van de werkgroepen en projectgroepen die actief zijn in het
Kennisnetwerk CVA NL, waaronder de voorbereiding van de implementatie van de
zorgstandaard hersenletsel;
het ondersteunen bij de communicatie zoals het bijhouden en doorontwikkelen van de
Kennisbank met tools en innovaties in de CVA zorg en social media (LinkedIn, Twitter).

We zoeken:
Een verpleegkundige of paramedicus
- met affiniteit voor de (organisatie van) zorg voor mensen met een CVA of ander Niet
Aangeboren Hersenletsel;
- met kennis over en ervaring in projectmatig werken;
- die graag met teams werkt;
- die proactief en dienstverlenend is;

-

die flexibel is, met name wat betreft werktijden en reizen naar regionale bijeenkomsten;
met uitstekende communicatieve vaardigheden;
ruime ervaring met MS Office software.

Wij bieden:
• een dynamische werkomgeving;
• deelname aan een enthousiast team van medewerkers in een landelijk opererend netwerk
van 45 CVA zorgketens verspreid over Nederland;
• goede arbeidsvoorwaarden incl. bijscholingsmogelijkheden;
• deelname aan een pensioenfonds;
• een reiskostenvergoeding.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is een landelijk opererend netwerk. Het heeft als missie het
ondersteunen van regionale netwerken en zorgorganisaties bij het verbeteren van de CVA zorg. Het
gaat daarbij specifiek om de zorg voor patiënten met een CVA en ander niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
De deelnemers aan het netwerk zijn 45 regionale CVA zorgketens ondersteund door regionale
ketencoördinatoren. Aan het netwerk zijn werkgroepen met experts en projectgroepen verbonden.
Daarnaast is er een Knowledge broker netwerk, bestaande uit 126 zorgprofessionals die gedurende
een jaar een verbeter-/innovatieproject in hun (keten-)organisatie uitvoeren.
Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de realisatie van een kwaliteitscyclus binnen de
ketens door het ontwikkelen en implementeren van reflectie- en kwaliteitsinstrumenten, door het
faciliteren kennisdeling aan en tussen de regio’s én door het bieden van deskundigheidsbevordering
aan leden, coördinatoren en projectleiders. Zie voor aanvullende informatie onze website:
www.kennisnetwerkcva.nl.
Graag zien wij je reactie tegemoet voor 21 september op info@kennisnetwerkcva.nl.
Bij vragen over het Kennisnetwerk CVA Nederland of over deze vacature, stuur dan uw mail naar
Monique Bergsma, m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl

