Lid Raad van Bestuur
FULLTIME ± M/V

Zet u zich graag in voor de bevordering van de psychosociale
gezondheid van Curaçao? Heeft u ervaring in de
gezondheidszorg en krijgt u er energie van om onderlinge
relaties met verschillende partijen en stakeholders te
onderhouden ten behoeve van de organisatie? Kijkt u op een
vernieuwende wijze naar uw omgeving?
Lees dan verder!
DE ORGANISATIE
GGz Curaçao is als moederstichting
verantwoordelijk voor het waarborgen van
de samenhang in zorgaanbod van een
aantal zorginstellingen die zich
bezighouden met geestelijke
gezondheidszorg op het eiland. GGz
Curaçao bestuurt en ondersteunt de
Klinika Capriles, stichting Yudaboyu en
Fundashon Sonrisa.
DE FUNCTIE
Als bestuurder bent u verantwoordelijk
voor het goed functioneren van GGz

Curaçao. U bent verantwoordelijk voor
de patiëntenzorg, het financieel beleid,
het personeelsbeleid en de veiligheid,
draagt zorg voor een optimale
invulling van het beleid en bent
verantwoordelijk voor een gedegen
afstemming met en behoud van de
relaties met verschillende
stakeholders en betrokken partijen in
de omgeving.

PROFIEL
U heeft u een academische opleiding
en navenant werk- en denkniveau en
beschikt over minimaal 5 jaar ervaring
met het aansturen van een complexe
uitvoeringsorganisatie in een door de
politiek beïnvloede omgeving.
Integriteit is voor u van belang, u heeft
ervaring in de gezondheidszorg en kijkt
op innovatieve wijze naar
ontwikkelingen van GGz Curaçao. U
kunt goed zelfstandig functioneren,
maar u vindt het tevens prettig om in
samenwerking te treden met anderen.
PROCEDURE
Voor meer informatie over de vacature
kunt u contact opnemen met de heer L.
Sint Jacobs, voorzitter Raad van
Toezicht, via +5999-560.91.43.
Wanneer u zich herkent in het
geschetste profiel nodigen wij u uit te
solliciteren door uw CV en
motivatiebrief uiterlijk 15-02-2019 te
verzenden aan De Raad van Toezicht
GGz Curaçao, via rvt.ggz@gmail.com.
Deel van de procedure bestaat uit de
afname van een assessment en een
referentieonderzoek.

