VACATURE
vacaturenummer : C.20.NG.YZ.28
afdelingsnaam: Public Health en Eerstelijns Geneeskunde
dienstverband: 32 uur per week
LUMC, Leiden
In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren in
baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde
zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek.

Manager Organisatie/Adjunct Hoofd
De functie
Als manager organisatie PHEG ben je organisatorisch eindverantwoordelijk voor de uitvoer van het personeels- en financieel beleid
en voor de kwaliteit van organisatorische processen op de afdeling en opleidingen. Je geeft hiërarchisch en direct leiding aan de
ondersteunende diensten van de afdeling, namelijk de IT-medewerkers, de coördinator managementondersteuning PHEG
(secretariaten en planningscentrum) en medewerkers van het Onderzoekscentrum en aan alle operationeel medewerkers
werkzaam bij deze ondersteunende diensten. Als adjunct hoofd van de huisartsopleiding ben je verantwoordelijk voor de
organisatie en realisatie van het meerjarenbeleidsplan, voor zover zich dat vertaalt in het personeels- en financieel beleid en de
kwaliteit van organisatorische processen. Je bent primair betrokken bij de ontwikkeling, vaststelling en realisatie van strategische
doelstellingen op het volledige vakgebied van de PHEG en huisartsopleiding en beïnvloedt daarmee de strategische
beleidsbepaling van het LUMC. In contacten heb je direct te maken met belangentegenstellingen en bestuurlijke belangen
waarmee rekening gehouden moet worden in de strategische advisering. Dit is enerzijds de organisatie en anderzijds de wijze
waarop de afdeling zich tot relevante stakeholders in de regio verhoudt waarmee PHEG, en de huisartsopleiding in het bijzonder,
samenwerkt.
Werken bij het LUMC
De afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC kent vier disciplines, de specialismen
huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, public health/sociale geneeskunde en medische antropologie. De afdeling huisvest
twee RGS-erkende opleidingsinstituten (huisartsgeneeskunde en specialisme ouderengeneeskunde) en werkt vanuit twee locaties
(LUMC en LUMC Campus Den Haag). De PHEG verzorgt met een omvangrijke onderwijsstaf een substantieel deel van het
studentenonderwijs van het LUMC en heeft twee onderzoekslijnen: primary care geriatrics en prevention, en population health and
disease management. De afdeling kent acht hoogleraren, waarmee het onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan het LUMC
maatschappelijke outreachgebied ‘population health’
Het profiel
We zoeken een goed geschoolde manager met bij voorkeur ervaring in de context en het management van complexe organisaties
in de zorg, het wetenschappelijk onderwijs en/of – onderzoek. Daarnaast heb je ervaring in het omgaan met professionals in
grotere organisaties en heb je gevoel voor door inhoud gedreven werknemers. Een vooropleiding als (basis-)arts of
gezondheidswetenschapper strekt tot aanbeveling. Je hebt kennis van bedrijfsvoeringprocessen (personeel, informatievoorziening,
organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting) en een creatieve en innovatieve houding. Herkenbare
eigenschappen zijn organisatorisch inzicht, communicatieve vaardigheden, organisatiesensitief, oog voor verschillende belangen,
samenwerking, draagvlak creëren en leidinggeven aan professionals.
Ons aanbod
Je werkt in een dienstverband van 32 uur per week. Je salaris is op basis van je opleiding en ervaring en is conform maximaal
schaal 13 of 14 van de cao UMC. Beide functies die je bekleedt zijn begroot op circa twee dagen in de week.
Meer informatie
Voor deze vacature kunnen referenties worden opgevraagd. Ook een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl Daarnaast kun je contact opnemen met prof. Mattijs
Numans, hoogleraar/afdelingshoofd PHEG, telefoon 06 53 72 09 90.

