
                                                                 
  

  

 

 

 

ROS Friesland wil zich tussen 2018 en 2020 stap voor stap ontwikkelen tot ROS Friesland 2.0: hét 

project- en adviesbureau voor de eerstelijns zorgverleners in Friesland. Naast samenwerking binnen 

de eerstelijn zelf, richt ze zich ook op de verbinding met andere lijnen, omliggende domeinen van zorg 

en welzijn en de decentrale taken van gemeenten. ROS Friesland ontwikkelt zich tot een krachtige en 

onafhankelijke partner die partijen helpt om zorg en welzijn wijk- en populatiegericht te organiseren. 

Binnen ons team van adviseurs op zoek naar collega’s in de rol van: 

 

 

Adviseur/projectleider 
 

 

Een zakelijke denker met expertise op het gebied van complexe zorgvraagstukken. Iemand die snapt 

wat ‘de zorg’ nodig heeft, weet wat er speelt in het Friese zorglandschap en gebrand is op het behalen 

van resultaten.  

 

Geen dag is hetzelfde. Van acquisitie en relatiebeheer, tot projectvoorbereiding, -uitvoering en 

advisering, voor u is dit dagelijkse kost. U bent verantwoordelijk voor het opleveren van een 

kwalitatief hoogwaardig advies en draagt zo bij aan innovatie, verbetering en beleidsontwikkeling. U 

weet met uw heldere en transparante manier van communiceren en kennis van de inhoud mensen te 

overtuigen en mee te nemen. Met tact en souplesse weet u conflicten en weerstanden in de kiem te 

smoren, nog voor ze ruimte hebben gekregen.   

  

Wij komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:  

❖ Kennis van de (eerstelijns)gezondheidszorg  

❖ Academisch werk- en denkniveau  

❖ Ervaring met project- of programmamanagement en met werken in commerciële 

adviestrajecten met betrekking tot complexe vraagstukken  

❖ Kennis van veranderprocessen en veranderkundige strategieën   

❖ Specifieke expertise en netwerk binnen het domein van de gezondheidszorg  

❖ Open en betrokken instelling  

❖ Sterk in het doorgronden van vraagstukken en het bedenken en uitvoeren van een goede 

oplossing  

❖ Gevoel voor humor  

❖ Uitstekende projectmanagement vaardigheden  

❖ Kwaliteitsgericht, stressbestendig & accuraat  

❖ Ondernemend, proactief en een flexibele instelling  

❖ Goede luisteraar en scherpe onderhandelaar  

  

Herkent u zich in bovenstaande kwalificaties dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. De 

sluitingsdatum voor de vacature is zondag 27 januari aanstaande. Wij hanteren een vrij korte 

reactietijd. Op woensdag 30 januari vinden de gesprekken in de ochtend plaats bij ROS Friesland. 

Uw sollicitatie kunt u sturen naar e.bax@rosfriesland.nl. Voor vragen over de functie kunt  u contact 

opnemen met Wiekie Gorter, directeur ROS Friesland, telefonisch bereikbaar 0513 - 626 805. 

 

De website van ROS Friesland geeft een uitstekend beeld van wie wij zijn, wat wij doen en waarom 

wij dat doen.  
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