Vacature office manager (24 u/week)
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een vacature voor een enthousiaste en
professionele office manager voor 24 uur per week verdeeld over maandag, dinsdag en
donderdag.
Zorg jij dat alles op rolletjes loopt bij ons? Ben je communicatief sterk en beschik je over de juiste
werkmentaliteit en accuratesse?
Wij zoeken een office manager (MBO-niveau) met affiniteit voor de zorg voor de uitvoering van de
onderstaande hoofdactiviteiten.
In de rol van officemanager ben je de steunpilaar van jouw collega’s. Je werkzaamheden bestaan
o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

verwerken van financiële administratie in een daarvoor bestemd systeem;
facturatie organiseren;
uitzetten en verwerking van overeenkomsten met afnemers van onze diensten;
verwerken van opnames uit Teams/Zoom;
administratieve voorbereidende handelingen voor grootschalige evenementen (zoals een
symposium) alsook kleinschalige evenementen (zoals een scholing voor zorgverleners);
beheren administratieve deel van de website www.kennisnetwerkcva.nl;
aanvragen en verwerken accreditatie van scholingen;
beheren van algemene mailbox en telefoon.

Wij bieden:
• een dynamische werkomgeving;
• deelname aan een enthousiast team van medewerkers in een landelijk opererend netwerk
van meer dan 40 regionale CVA zorgketens verspreid over Nederland;
• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, wat betreft de vorm zijn diverse mogelijkheden
bespreekbaar;
• deelname aan een pensioenfonds;
• een reiskostenvergoeding (ons kantoor is gevestigd in Utrecht).
Het Kennisnetwerk CVA Nederland is opgericht in 2006 en is een landelijk opererend netwerk. Het
heeft als missie het ondersteunen van regionale netwerken en zorgorganisaties bij het verbeteren van
de regionale CVA netwerkzorg. Het gaat daarbij specifiek om de zorg voor patiënten met een CVA en
ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De deelnemers aan het netwerk zijn 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, het faciliteren van
kennisdeling aan en tussen de regio’s én door het bieden van deskundigheidsbevordering aan leden,
coördinatoren en projectleiders. Zie voor aanvullende informatie over het kennisnetwerk CVA onze
website: www.kennisnetwerkcva.nl.
Graag zien wij je reactie tegemoet voor 8 december 2021 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

