
 

 

 
 

Mienskipssintrum Leppehiem 
 

zoekt een 
 

Manager Zorg en Welzijn  
(24 uur per week) 

 

Wie zoeken we? 

We zoeken een enthousiaste Manager Zorg en Welzijn die ons team komt versterken.  

 

Organisatie 

Binnen Mienskipssintrum Leppehiem staan we open voor elkaar en voor de wereld om 

ons heen. Leppehiem is dan ook uitgegroeid tot het Mienskipssintrum voor Akkrum en 

omliggende dorpen. Door te zorgen voor levendigheid en activiteiten maken we het 

wonen hier prettig en aantrekkelijk. Door actief te zijn samen met het dorp en de 

directe omgeving bieden we zowel onze bewoners als niet-bewoners wat extra’s.  

Met zo’n 250 medewerkers, 120 vrijwilligers en circa 180 bewoners is Leppehiem een 

belangrijke speler in Akkrum en omgeving.  

Leppehiem wil alle mogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om alle kwetsbare 

ouderen in het landelijke gebied in het centrum van de provincie Fryslân te helpen 

zelfstandig te blijven wonen. Als de leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een 

thuis in het hart van de gemeenschap. 

Medewerkers binden zich aan de missie en visie van Leppehiem en bieden zorg met 

oprechte aandacht voor het welbevinden van de bewoner/cliënt. Medewerkers werken 

daarbij vanuit de kerncompetenties professioneel, respectvol, vrij en ondernemend.  

 

Wat ga je doen? 

Je bent samen met je collega Manager Zorg en Welzijn (vacature per 1 januari 2021), 

verantwoordelijk voor het woon- en zorgbeleid en de coördinatie daarvan. Onderling is 

er een verdeling gemaakt van de portefeuilles die aan de zorg zijn gerelateerd, waarbij 

jij verantwoordelijk bent voor de portefeuilles zorginhoud en kwaliteit. Daarnaast werk 

je nauw samen met de Projectmanager Zorg en Welzijn. Je schept de noodzakelijke 

randvoorwaarden en ziet toe op een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering.  

 

Je geeft leiding aan de vijf teams die onder jou vallen (twee PG-teams en drie teams 

Somatiek, in totaal ca. 50fte) en draagt mede zorg voor de ontwikkeling naar het 

werken in professionele teams. Ook geef je leiding aan de verpleegkundig 

kwaliteitscoaches. Je faciliteert medewerkers op gepaste wijze in het werken vanuit 

resultaatverantwoordelijkheid. Je doet aan teamontwikkeling en bepaalt mede het 

strategisch en tactisch beleid van de organisatie als lid van het leiderschapsteam en 

ontwikkelt mede een visie op de toekomst van de ouderenzorg. Daarnaast bereid je 

vanuit de portefeuille Kwaliteit het beleid rondom dit thema voor om ter 

besluitvorming voor te leggen aan het leiderschapsteam.  

Je beheert budgetten die aan jou zijn toegewezen en bent belast met de organisatie 

van meerdere organisatie-brede strategische projecten. Je vertegenwoordigt de 

organisatie in externe contacten. 

     Vacature  

 
       24 uur  
     per week  

http://www.leppehiem.nl/mienskipssintrum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

 HBO-plus en/of academisch werk- en denkniveau; 

 Relevante afgeronde opleiding op HBO-plus en/of academisch niveau; 

 Aanvullende relevante cursussen en/of opleidingen op gebied van 

(zorg)management, bedrijfskunde en organisatiekunde; 

 Meerjarige vergelijkbare managementervaring, bij voorkeur binnen de VVT-sector; 

 Je kunt ontwikkelingen in de zorgsector beoordelen, zowel qua bedrijfstak als ook 

van de regio;  

 Je ziet de charme van het werken in een kleine organisatie; 

 Je bent gewend te werken met budgetten en begrotingen; 

 Je vertegenwoordigt de organisatie op een strategisch niveau, kan 

belangentegenstellingen overbruggen en effectief bijdragen aan de uitbouw van 

een goed imago;  

 Je bent succesvol in het gezamenlijk ontwikkelen en zelfstandig realiseren van 

doelstellingen;  

 Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid; 

 Je stimuleert de ontwikkeling naar professioneel werkende teams; 

 Je bent zelfstandig, resultaatgericht en communicatief vaardig en betrokken;  

 Je hebt een frisse, brede blik en bevordert innovatie;  

 Je bent een leider die vertrouwen wekt, actief luistert en transparant organiseert 

vanuit visie en verbinding. Dat gaat bij jou uitstekend samen met gevoel voor en 

daadkracht in de uitvoering; 

 Je verstaat de Friese taal. 

 

Wat bieden we?  

 Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring, in FWG 65 cao VVT; 

 Arbeidsovereenkomst op basis van 24 uur per week voor onbepaalde tijd; 

 Werkdagen en -tijden in overleg; 

 Een uitdagende, gevarieerde en zelfstandige baan; 
 Cliënten en collega’s die jouw inzet weten te waarderen. 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie omtrent de procedure kun je telefonisch contact opnemen met de 

afdeling Personeelszaken, op telefoonnummer 0566-654654 (op maandag en 

donderdag aanwezig) of per e-mail: personeelszaken@leppehiem.nl 

 

Hoe kun je solliciteren? 

Voldoe je aan het opleidingsprofiel en zou je voor deze functie in aanmerking willen 

komen, stuur dan een motivatiebrief met CV vóór dinsdag 16 juni 2020 naar: 

Mienskipssintrum Leppehiem, t.a.v. Personeelszaken, Leppedyk 37, 8491 GJ te 

Akkrum. Of stuur een e-mail naar: personeelszaken@leppehiem.nl. In het onderwerp 

van de mail graag vermelden dat het om de ‘vacature Manager Zorg en Welzijn’ gaat. 

 

De startdatum van de Manager Zorg en Welzijn is 1 september 2020. Het streven is 

om de sollicitatieprocedure voor 1 juli 2020 af te ronden.  

 

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is voor alle 

nieuwe medewerkers die bij Leppehiem in dienst komen, een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) vereist. 
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