
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keizer Kliniek biedt moderne medisch specialistische zorg op het gebied van vaatproblemen, darmklachten, 
bekkenbodemklachten, wondzorg en liesbreuken. De organisatie bestaat momenteel uit vier locaties. Deze zijn gevestigd in 
Den Haag (Ypenburg), Voorschoten, Voorhout en Assen. De voorspoedige groei en ambitieuze ontwikkelingen vereisen een  
verdere professionalisering van de organisatie. Daarom zijn wij ter versteviging en uitbreiding van het team op zoek naar 
een ervaren en ambitieuze Facilitair Manager. 
 
Waarom zou je kiezen voor deze rol bij Keizer Kliniek? 
Omdat je bij ons de kans krijgt een elementaire bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg in onze groeiende 
organisatie.  
 
Jouw rol heeft een strategisch en ondersteunend karakter en is bijzonder gevarieerd. Je maakt deel uit van het 
managementteam en bent onder verantwoordelijkheid van de directie belast met voorbereiding, uitvoering en realisatie van 
het inkoop- en contractmanagement in de breedste zin van het woord, waarbij je adviserend, ondersteunend en controlerend 
bent aan de directie. Daarnaast ben je een inspirerende leidinggevende voor de functioneel beheerder en de medewerkers 
logistiek. Je steekt zelf de handen uit de mouwen als dat nodig is en bent regelmatig op de verschillende vestigingen te 
vinden.  
 
Continu willen verbeteren zit bij jou in de genen en ideeën werk je uit tot concrete plannen passend binnen de 
organisatiestrategie. Je levert, in nauwe samenwerking met de operationeel manager, manager Kwaliteit & Veiligheid en 
kliniekmanagers, een essentiële bijdrage aan verdere professionalisering van de organisatie. Je voert je werkzaamheden uit 
onder leiding van de directie waaraan je met regelmaat de voortgang rapporteert, maar ook fungeert als sparringpartner voor 
knelpunten en ontwikkelingen.  

De combinatie van eindverantwoordelijk en meewerkend manager vereist een bredere kennis, ervaring en flexibeler 
werkhouding dan bij alleen een Facilitair Manager. 
 
Dit bieden wij: 
Een uitdagende fulltimebaan (40 uur per week) als Facilitair Manager waarbij je een sleutelrol vervult in de organisatie. Wij 
bieden een bij jouw ervaring en vaardigheden passende beloning in schaal 65 van de CAO ZKN (€4.482,00 - €6.751,00 bruto 
per maand) met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het contract is voor de duur van één jaar met uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd na twee jaar. 
 
Wie ben jij: 
Je kunt niet wachten om onze nieuwe collega te worden omdat: 
• je beschikt over Aantoonbare vakkennis op HBO-niveau bij voorkeur afgeronde opleiding HBO Facilitair Management; 
• je minimaal 3-5 jaar aantoonbare werkervaring hebt in een vergelijkbare functie; 
• planmatig, pragmatisch en proactief de sleutelwoorden zijn die jou omschrijven; 
• je met iedereen (zowel in- als extern) op juiste manier weet te communiceren en te schakelen; 
• je met jouw inlevingsvermogen, ervaring en pragmatisme anderen stimuleert, motiveert en inspireert; 
• je graag initiatief neemt, vernieuwend bent en gericht op kwaliteit; 
• je een bedrijfsmatige handelswijze hanteert, oplossingsgericht denkt en een hands-on mentaliteit hebt; 
• je snel kunt schakelen en strategie adequaat en consequent kunt vertalen naar praktische uitvoering; 
• je veranderingen als uitdagingen ziet. 

Interesse?  
Ben je enthousiast geworden. Solliciteer dan direct.  
Mail je cv en motivatie naar Anette Djajadiningrat van Curegie: djajadiningrat@curegie.nl 
 
Zo ziet de sollicitatieprocedure eruit  
Nadat een eerste kennismaking met Curegie volgt een persoonlijk gesprek met de HR Manager van Keizer Kliniek.  
In de tweede ronde kun je je voorstellen aan de directeur en leden van het managementteam. Bij wederzijds enthousiasme 
doen we je daarna een arbeidsvoorwaardenvoorstel. Wij streven ernaar om de procedure in 4 weken af te ronden. 

Heb je vragen? 
Heb je vragen over de inhoud van de functie, jouw sollicitatie of de voortgang van de sollicitatieprocedure? Bel dan naar 
Anette Djajadiningrat op 026 442 44 40 of  06 52 373 996  of mail naar djajadiningrat@curegie.nl . 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
W: www.keizerkliniek.nl 
 
Prinses Catharina Amaliastraat 28 
2496 XD Den Haag 
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