Lid clientenraad
Word ons nieuwe lid van de cliëntenraad!
Home › Werken Bij › Vacatures › Lid clientenraad
Vacaturenummer: QST20
Aantal uren: 6 uur per maand
Standplaats: Westersingel (https://www.rijndam.nl/locaties/westersingel)
De cliëntenraad van Rijndam Revalidatie buigt zich over beleidsvraagstukken en zorgt ervoor dat de
stem van patiënten wordt gehoord. Het gaat hier over thema’s als kwaliteit en veiligheid van zorg,
innovatie en duurzaamheid. De cliëntenraad bestaat uit enthousiaste, onafhankelijke leden en komt
maandelijks bijeen op donderdagmiddag.
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor deze raad. Heb jij sterke affiniteit met revalidatiezorg en
beschik je over een diploma op mimimaal MBO+ niveau? Heb jij daarnaast zin om met de andere
leden te werken aan beleidsstukken, organisatievraagstukken en de belangen van de patiënten, om
zo de kwaliteit van de revalidatiezorg voor patiënten te verbeteren? Kun je hier ongeveer 6 uur per
maand in investeren? Dan ontvangen wij jouw reactie heel graag! Als je een financiële achtergrond
hebt, is dat voor ons een sterke pré.
Wij bieden jou graag de mogelijkheid om een kijkje te nemen in deze interessante sector. Daarnaast
ontvang je een onkostenvergoeding, tot tweemaal verlenging van dit lidmaatschap en een mooie
kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de revalidatiezorg.
Ben jij een echte teamplayer met een kritische, constructieve en open houding? Solliciteer dan door
je CV en motivatiebrief te sturen naar: cr@rijndam.nl (mailto:cr@rijndam.nl) of door het
sollicitatieformulier in te vullen. Voor meer informatie over de functie kan je bellen met Annelous
Meij, voorzitter cliëntenraad, via 010-2412455. Voor vragen over het werving- en selectieproces kan
je contact opnemen met Ingrid Groenen, afdeling HR, via 010-2412494.
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