


Binnen de Stichting Gezond op Zuid (www.gezondopzuid.nl) 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. 
 

Stichting Gezond op Zuid in Rotterdam-Zuid zoekt: 
 

Kwaliteitsfunctionaris 
    ( 24 uur per week) 
 

Wij zoeken iemand die: 

• ons helpt de zorg nog beter te maken 

• het kwaliteitsbeleid bewaakt  en het , samen met je collega’s  uitvoert  binnen Stichting Gezond 
op Zuid. 

• zorgt draagt voor protocollen en procedures en het kwaliteitsjaarverslag van onze 
gezondheidscentra 

• trends, ontwikkelingen en beleid vertaalt  naar voorstellen en concrete werkafspraken voor 
collega’s. 

• ervaring heeft met praktijkaccreditatie  
 
Je bent analytisch sterk en proactief en een doorzetter. Je neemt je verantwoordelijkheid en benut de 
ruimte die je krijgt. Zelfstandigheid is heel belangrijk in deze functie. Initiatief en creativiteit brengt onze 
stichting verder. Je bent servicegericht en hebt het talent om mensen te overtuigen, veranderingen te 
stimuleren en verschillen in opvattingen te overbruggen. Dat vraagt tact, overtuigingskracht, 
inlevingsvermogen en mensenkennis.  
 
Functie-eisen :  
Je hebt een opleiding Kwaliteitsfunctionaris afgerond ( of bent in de laatste fase). Je hebt kennis van 
organisatiestructuren, werkprocessen en de werkzaamheden van POH-S, POH-GGZ en dokters-
assistentes.  
 
Wil jij bij ons gezellige team komen werken en samen zorgen voor nog betere kwaliteit en ondersteuning 
dan vragen we een reactie te sturen aan onderstaand adres. Graag ontvangen wij de reacties voor  
15 maart 2020. 
 
Meer weten over de functie? 
Stel je vraag aan mevrouw M. Sikkens (directeur Zorg) , msikkens@gezondopzuid.nl .  
 
Solliciteer! 
Wij zien je motivatiebrief (of video) met cv graag tegemoet. Richt je reactie  aan: 
Karin Bontje – HR functionaris 
Stichting Gezond op Zuid 
Postbus 52055 
3007 LB Rotterdam 
kbontje@gezondopzuid.nl 
 
Wij hanteren de huisartsen cao en starten met een jaarcontract. Als jij en wij het een plezierig jaar 
vinden zetten we dit graag om in een vast contract. 
Een actuele  VOG wordt gevraagd bij aanstelling.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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