Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De bedoeling
van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige nieuwe
organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we
samen kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn
een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de
organisatie als geheel.
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan Indische,
Molukse en Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan in Breda en
omgeving, aan iedereen die extra verzorging en verpleging nodig heeft.
Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy in ere gehouden.
Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg in
de wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open voor
mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht, waarbij
“Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat.
Wij zijn per direct op zoek naar een

Kwaliteitsadviseur
20 - 24 uur gemiddeld per week
Wat ga je doen?
Als kwaliteitsadviseur signaleer je ontwikkelingen en behoeften en vertaal je deze naar een
kwaliteitsbeleid. Je fungeert als inhoudelijk expert en adviseur op het gebied van kwaliteit. Je bent
een kritische sparringpartner voor het management en ondersteunende diensten en je neemt
onze professionals mee in de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je zet jouw expertise als
kwaliteitsadviseur in voor het analyseren van processen, het opstellen van interpretaties en
aanbevelingen en het doorvoeren van maatregelen ter verbetering van deze processen.
In het kader van het fusietraject is het van belang dat het kwaliteitsbeleid van beide organisaties
wordt geharmoniseerd en geïntegreerd.
Wat vragen we van jou?
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van zorg en beleid, aangevuld met een
opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en ruime praktijkervaring. Of je hebt een
afgeronde WO-opleiding in de richting van gezondheids- of verpleegwetenschappen. Analytisch
vermogen, systematisch denken en werken, resultaatgerichtheid, accuratesse en sterke
mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Kennis en ervaring met
kwaliteitssystemen en je bent gewend te werken conform de PDCA-cyclus in de dagelijkse
bedrijfsvoering zowel op tactisch als operationeel niveau. Je hebt kennis met projectmatig werken.
Je kunt je goed inleven in de organisatie, de verschillende culturen en in onze klantendoelgroepen.
Bij indiensttreding is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.
En wat bieden we je?
De aanstelling is voor 20 -24 uur gemiddeld per week voor de duur van één jaar, met uitzicht op
een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Verdere
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.

We bieden een uitdagende functie in een ambitieuze organisatie die volop in
ontwikkeling is. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heerst er een
prettige werksfeer in een omgeving waar hard gewerkt wordt en waar collega’s voor
elkaar klaar staan.
Solliciteren of vragen?
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV, o.v.v.
vacaturenummer 2019-004 vóór 21 maart 2019 a.s. naar vacatures@raffyzorg.nl
Voor meer informatie over deze functie of de procedure kun je contact opnemen met
Patricia Dam, HR adviseur, via 076 - 522 51 50.
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.

