VACATURE

WIJ ZOEKEN EEN

Directeur (32 uur)
•
•
•

Ben jij een ervaren manager met affiniteit voor zorgtechnologie?
Weet jij innoverende ideeën om te zetten naar concrete acties en resultaten?
Word jij enthousiast van samenwerken met verschillende organisaties, instellingen, onderwijs en
gemeenten?

Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet!

WAT GA JE DOEN?
Jij bent als Directeur TZA Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de missie om samen met
zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven de technologie en toepassingen die
het langer zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk maken, te bevorderen. Je bent bekend met het
belang van zorgtechnologie en wordt hier enthousiast van. Jij wilt jaarplannen maken samen met je
team, welke je vervolgens afstemt met belanghebbenden zoals bestuurders, leden en je kernteam.
De jaarplannen weet jij te realiseren, waarbij jij de financiële mogelijkheden en de haalbaarheid goed
in de gaten houdt. Je bent ondernemend en je hebt ruime ervaring met het aansturen van een team
en tevens ben je bekend met de bedrijfsvorm coöperatieve vereniging. Jij bent de persoon voor deze
functie om van de TZA een duurzame en bedrijfsmatig gezonde coöperatie te maken.
Als persoon ben jij iemand die makkelijk contact legt en netwerkt. Jij weet te inspireren en ziet het
belang om in gezamenlijkheid de zorgtechnologie in zorg en welzijn te bevorderen. Je toont op een
natuurlijke manier leiderschap. Uit ervaring weet jij wat er in proces, bedrijfsvoering en middelen
nodig is om de gewenste doelstellingen te behalen.
In deze functie rapporteer je aan het bestuur en je geeft leiding aan ongeveer 4 FTE. Deze ongeveer 8
medewerkers zijn zelfstandige professionals die samen met jou de gewenste doelstellingen wensen
te behalen. Het bestuur bestaat uit 4-6 bestuurders van de leden van de coöperatie.

WIE ZIJN WIJ?
De Technologie & Zorg Academie (TZA) is een coöperatieve vereniging van (zorg)ondernemers,
overheid en onderwijs. De TZA begeleidt bij bewustwording, adoptie en acceptatie van
zorgtechnologie in de praktijk.
TZA biedt (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in zorg en
welzijn. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren
werken met zorgtechnologie. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de
technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA
mogelijk.

WAT BRENG JE MEE?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde relevante HBO+/WO diploma en een academisch werk- en denkniveau;
Je bent iemand die overwicht en overzicht heeft, communicatief sterk is op elk niveau en
ervaring heeft binnen de zorg/welzijnssector;
Je bent resultaatgericht en kunt ontwikkelen, verbinden en borgen;
Je bent bekend met zorgtechnologie en wordt hier enthousiast van;
Jij bent in staat om actief verbinding te houden met de teams, de aangesloten organisaties en de
stakeholders;
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur;
Je bent ervaren in het maken en uitvoeren van jaarplannen t.b.v. het realiseren van de gewenste
doelstellingen.

WAT BIEDEN WIJ ?
•

•
•
•

Een uitdagende functie binnen een in ontwikkeling zijnde coöperatie met veel afwisseling,
ontwikkelmogelijkheden en een breed netwerk, waarbij jij een actieve bijdrage kan leveren aan
het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie voor cliënten in de zorg en
welzijn;
Inschaling vindt conform cao VVT plaats op basis van ervaring in FWG 70;
De functie is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid bestaat een
gerede kans op omzetting naar onbepaalde tijd;
Deze functie is mogelijk op basis van een detachering.

HEB JE INTERESSE?
Wij ontvangen je sollicitatie (CV met motivatiebrief) graag uiterlijk 3 december 2021. Deze mag je
mailen naar secretariaat@tza.nu. Met vragen over deze functie kun je contact opnemen met Margo
Koopman, voorzitter van het bestuur (mkoopman@rocvantwente.nl of 06 51309535).
De eerste gespreksronde zal zijn op woensdag 15 december 2021.
De tweede gespreksronde zal zijn op woensdag 22 december 2021.
Onze sollicitatiegesprekken vinden plaats via Teams of op locatie, waarbij wij de Corona
richtlijnen hanteren zoals deze worden geadviseerd door het RIVM.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten (bij één van de aangesloten organisaties bij TZA Twente) voorrang op externe kandidaten.

