
Binnen de stichting Gezond op Zuid werken

zeven gezondheidscentra samen in

Rotterdam-Zuid. Goed voor 40 duizend

unieke patiënten met hun eigen verhaal,

cultuur en zorgvraag. Wij zijn er voor hen,

met toegankelijke zorg door huisartsen,

fysiotherapeuten, psychologen en andere

zorgverleners.

www.gezondopzuid.nl

Over ’t Slag

Wij zijn een

gezondheidscentrum met een

eigen karakter. Wij staan

dichtbij elke patiënt. Ons

team weerspiegelt de

samenstelling van onze

patiëntenpopulatie. Daarom

zijn we goed op de hoogte

van de culturele en sociale

achtergronden in de wijk.

Gezond op Zuid, locatie Gezondheidscentrum 't Slag | Sandelingplein  16e | 3075 AG Rotterdam 

Jij zoekt werk dat jou uitdaagt?

Een omgeving die het beste uit jou haalt?

Een plek waar jouw ambitie de ruimte krijgt?
 

Gezondheidscentrum 't Slag zoekt:

vindingrijke centrumcoördinator 
 

(m/v, vier dagen per week)
 

Meer weten? Kijk voor deze vacature op www.gezondopzuid.nl.
 

 
 
 



 

 

Binnen de stichting Gezond op Zuid werken zeven gezondheidscentra samen in Rotterdam-Zuid. Goed 
voor 40 duizend unieke patiënten met hun eigen verhaal, cultuur en zorgvraag. Wij zijn er voor hen, met 
toegankelijke zorg door huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners. 
 
Over ’t Slag 
Wij zijn een gezondheidscentrum met een eigen karakter. Wij staan dichtbij elke patiënt. Ons team 
weerspiegelt de samenstelling van onze patiëntenpopulatie. Daarom zijn we goed op de hoogte van de 
culturele en sociale achtergronden in de wijk. 
 
Jij zoekt werk dat jou uitdaagt? 
Een omgeving die het beste uit jou haalt? 
Een plek waar jouw ambitie de ruimte krijgt? 
 
Gezondheidscentrum ’t Slag in Rotterdam Zuid zoekt: 
 
Vindingrijke centrumcoördinator 
(m/v, vier dagen per week) 
 
Wie jij bent 
Jij bent een gedreven en loyale duizendpoot die de dagelijkse gang van zaken in ons 
gezondheidscentrum bewaakt. Wanneer jij de zaken op orde hebt, draait het centrum goed. Maar 
mocht er toch iets (dreigen) mislopen, dan weet jij hoe je het moet oplossen of bij wie je daarvoor moet 
zijn. Zo draag je ook bij aan de kwaliteit van zorg en maak je dat ons gezondheidscentrum een prettige 
(werk)plek is voor iedereen. Je bent een mensenmens, met een luisterend oor en verstaat de kunst van 
het communiceren op alle niveaus. En stress? Daar weet jij als geen ander mee om te gaan! 
 
Jouw taken 
Je bent het gezicht van ’t Slag en ondersteunt het gezondheidscentrum in alles wat er elke dag gebeurt. 
Jouw dag is nooit hetzelfde. Jij ondersteunt bijvoorbeeld bij de planning, houdt 
(functionerings)gesprekken met het personeel, denkt mee over de begroting, zorgt voor de 
vakantieplanning en accordeert facturen. Ook regel je alles rond het ziekteverzuim en ben je de eerste 
die zorg draagt voor klachtenafhandeling. Verder coördineer je de werkzaamheden van de assistenten 
en ben je aanspreekpunt voor partners binnen en buiten het gezondheidscentrum. Daarnaast denk je 
mee over de toekomst van het centrum. 
 
Functie-eisen  
Je hebt een MBO- of HBO-opleiding in een discipline van de eerstelijnszorg. Je weet van de actuele ins 
en outs in de eerstelijnszorg. Je hebt daarnaast kennis van management van processen en faciliteiten. 
Ook weet je hoe je triageert en wat de NHG-standaarden zijn. Verder heeft de Planning & Control-cyclus 
geen geheimen voor jou en is kennis van Medicom (HIS) een pre.  
 
Wat wij jou bieden 
Jij krijgt de ruimte in ons vernieuwende gezondheidscentrum in een uitdagende wijk. Je krijgt een plaats 
in een multidisciplinair team en slaat de handen ineen met ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, collega’s 
in de wijk. Daarbij is innovatie het stokpaardje. 
 
Arbeidsvoorwaarden en meer 
We bieden je een salaris conform de cao huisartsenzorg (salarisschaal 7) reiskostenvergoeding, een 
aantrekkelijke pensioenregeling, het in de cao vastgestelde aantal vakantiedagen en een vakantie-
uitkering. Je aanstelling is eerst een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband. 
 



 

 

Gezondheidscentrum ’t Slag is erkend leerbedrijf. De organisatie is ook geaccrediteerd volgens de 
normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, hét kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk. 
Gezond op Zuid is onderdeel van Samen in één Feijenoord. Dat is een samenwerking tussen veertig 
zorg- en welzijnsorganisaties voor de wijk. Samen richten zij zich op de specifieke zorgvragen en 
zorgbehoeften die er leven.  
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde in de procedure. Referenties kunnen 
worden opgevraagd. 
 
Meer weten over de functie? 
Stel je vraag telefonisch aan mevrouw K. Bontje, P&O-medewerker, via 010-2916605 of per e-mail: 
kbontje@gezondopzuid.nl. 
 
Solliciteer! 
Wij zien je motivatiebrief met cv graag tegemoet. Richt je brief aan: 
Stichting Gezond op Zuid, locatie Gezondheidscentrum ’t Slag 
T.a.v. mevrouw K. Bontje 
Sandelingplein 16e 
3075 AG Rotterdam 
kbontje@gezondopzuid.nl  
www.gezondopzuid.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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