Vanwege vertrek van onze huidige manager zijn wij met ingang van 1 maart 2022 op zoek naar een:

PRAKTIJKMANAGER (24 uur per week)
Wij zijn een vooruitstrevende gemengde kliniek, waar 15 dierenartsen en 21 paraveterinairen
werkzaam zijn. De werkzaamheden worden verricht vanuit 2 verschillende locaties te Hellendoorn en
Nijverdal. Iedereen werkt diersoortspecifiek. Onze missie is met kwaliteit, professionaliteit en
nuchterheid een dier helpen.
Als praktijkmanager ga jij de niet-patiënt gebonden taken uit handen nemen van de dierenartsen en
houd jij je bezig met het coördineren van de werkzaamheden binnen de klinieken. Jij zorgt ervoor dat
de verschillende processen binnen de kliniek goed draaien. Je stimuleert en motiveert het team in
hun ontwikkeling en prestaties, waarbij je knelpunten signaleert en bespreekt en jij voorstellen doet
tot verbetering. Je bent een sparringpartner voor de dierenartsen. Je bent een leidinggevende voor
de paraveterinairen en je hebt een communicatieve, coachende en verbindende rol tussen alle
medewerkers.
Taken die o.a. tot jouw takenpakket horen:
•
•
•
•
•
•

Roosters maken voor de paraveterinairen;
werven van medewerkers, opstellen contracten, bijhouden van verzuim en verlof,
contact met de arbodienst, voeren van (voortgangs) gesprekken;
urenadministratie bijhouden t.b.v. salarisadministratie;
Inplannen, voorbereiden en deelnemen aan diverse overleggen, de verslaglegging hiervan
verzorgen en bewaken van de actiepunten;
Aanspreekpunt van diverse externe partijen;
Je ziet er op toe dat vastgestelde procedures en voorschriften worden nageleefd.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding praktijkmanagement of HRM;
Ervaring in een leidinggevende functie;
Je beschikt over goede sociale vaardigheden;
Je vindt het een uitdaging om je op personeelsbeleid te richten;
Je bent daadkrachtig , verbindend en stressbestendig
Ervaring /affiniteit met de veterinaire sector is een pré.

Wij bieden:
Wij bieden een uitdagende functie en een bijpassend salaris conform de CAO Veterinaire sector.
De indeling in de functieschaal is afhankelijk van je kennis en ervaring. Werkdagen zijn in overleg.
Contact
Mocht je meer willen weten over de functie dan kun je contact opnemen met Eva Roerink
via 0548-655065. Ben je enthousiast over de functie? Dan ontvangen wij graag jouw brief met een
duidelijke motivatie en Curriculum Vitae per mail naar: e.roerink@dkhn.nl.
Sluitingsdatum vacature: 27 januari 2022

