Ondernemende consultant Zorg in rol van
aanstaand teammanager
Bedrijfsprofiel
Na meer dan 10 jaar succesvol als zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager in
(academische) ziekenhuizen, bij veldpartijen en in de eerste lijn succesvolle opdrachten te hebben
volbracht, hebben Matthijs van Essen en Stef Meihuizen MvE Consult opgericht.
Onder het motto ‘Er is altijd ruimte’ bieden we klanten een optimale reflectie op hun vraag of
problematiek. Zo nodig bieden we uiteraard hulp om die ruimte ook daadwerkelijk te kunnen
benutten. Onze kracht zit in de brede achtergrond die we kunnen inzetten bij het uitvoeren van
opdrachten, gesteund door een brede projectmatige en managementervaring.
De aandachtsgebieden waarvoor u MvE consult kunt benaderen zijn:
• Integraal management
• Strategie/beleidsadvisering
• Procesmanagement
• Bedrijfsvoering (Zorgadministratie/financiën/DBC/EPD)
• Horizontaal Toezicht
• Value Based Health Care (/Shared decision making)
• Kwaliteitsbeleid/audits
• Begeleiding richtlijnontwikkeling
• Overnames/integratie
• Trainingen op het gebied van communicatie, samenwerking en onderhandeling
In samenwerking met ons netwerk van zorgprofessionals (waaronder partner ZZP’ers) zijn we in staat
een breed scala aan opdrachten van de juiste expertise, persoonlijkheid alsmede coaching te
voorzien. Dit doen wij door middel van (beleids)advisering, project- en lijnmanagement alsmede het
verzorgen van trainingen en workshops op diverse gebieden.
We investeren graag in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de mensen waarmee we
werken. MvE Consult werkt in het klantcontact niet met accountmanagers, maar alleen met
inhoudelijk professionals. Op elke opdracht zal je begeleid worden door een senior manager.
Door de grote hoeveelheid leuke aanvragen die we krijgen, is het tijd voor uitbreiding. Er is vooral
behoefte aan een consultant zorgadministratie en financiën.
Spreekt het werken in een kleine maar groeiende en ondernemende organisatie je aan? Wil jij een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de zorg? Heb jij ervaring in zorginstellingen op het gebied
van zorgadministratie en declaratieverkeer? Dan ben jij de collega die we zoeken!

Functieprofiel
Je groeit met ons bedrijf mee en kan op termijn manager kunnen worden van het team
zorgadministratie binnen onze organisatie en helpt deze afdeling op te zetten
•
•
•

Als consultant begeleid je uitdagende en complexe projecten op het terrein van
zorgadministratie en declaratieverkeer bij zorgorganisaties
Het onderhouden van contacten gaat je makkelijk af en netwerken vind je leuk
Het geven van trainingen en begeleiden van collega’s zie je als een verrijking van je werk

•
•

Het model van ondernemen in dienstverband (zie ‘wij bieden’) spreekt je aan
Nieuwe ontwikkelingen zoals horizontaal toezicht en Value Based HealthCare volg je op de
voet

Functie-eisen
Voor deze uitdagende functie vinden wij het volgende erg belangrijk:
• Je bent een ondernemende vrouw of man die graag mee wil helpen bij het uitbouwen van
ons kantoor
• Een enthousiaste en een positieve grondhouding (‘Er is altijd ruimte’)
• Je kent de gezondheidszorg vanuit meerdere posities en rollen
• Een afgeronde opleiding op HBO of academisch niveau zoals gezondheidswetenschappen of
bedrijfskunde;
• Minimaal 2 jaar ervaring in interim management/consultancy of zorg;
• kennis van enkele van de genoemde kennisgebieden, maar in elk geval zorgadministratie;
• een eigen netwerk is een pré, maar geen must
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden
•

•
•
•
•

Een leuke baan bij een leuke organisatie waarbij je veel direct met senior consultants
zult samenwerken, mee kunt groeien met het bedrijf en daarbinnen een eigen
afdeling kunt gaan opzetten.
uitgebreide begeleiding en coaching;
een cultuur gericht op prettig met elkaar leuk werken en goede resultaten behalen
voor onze klanten;
een organisatie die graag helpt bij het verder ontwikkelen van de zorg; alles wat we
doen moet in of om de behandelkamer iets bij kunnen dragen
een uniek beloningsmodel, dat wij ‘ondernemen in dienstverband’ noemen waarbij je
een scherpbasissalaris ontvangt en via een zeer aantrekkelijke beloningscomponent
aanzienlijk boven het marktgemiddelde uit zult kunnen komen

Solliciteren
Spreekt dit alles je aan en denk je de juiste kandidaat te zijn? Of heb je aanvullende vragen? Neem
dan contact met ons op via contact@mveconsult.nl.

