Gezocht: directeur KIMO m/v (24 uur per week)
Wie we zijn
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is een jonge, flexibele vereniging die
werkt aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening in de mondzorg.
Onze uitdaging voor de komende jaren is professionals te ondersteunen bij het
verhogen van de kwaliteit van de mondzorg en het verder professionaliseren
hiervan.

Wat we doen
Ons belangrijkste doel is het ontwikkelen en implementeren van klinische
praktijkrichtlijnen volgens de EBRO-methode (Evidence Based Richtlijn
Ontwikkeling). Dit betekent dat de richtlijnen voldoen aan de hoogste
wetenschappelijke kwaliteitseisen en aan de praktische vereisten van de
dagelijkse beroepspraktijk.
ANT,
KNMT en FTWV, gespecialiseerde richtlijnexperts en andere partijen, zoals
patiëntenorganisaties. Onlangs zijn de eerste drie KIMO-richtlijnen
aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Wie we zoeken
Om deze taak de komende jaren nog beter in te vullen, zoeken we een directeur
met ervaring op het gebied van projectmanagement voor 24 uur in de week.
In deze functie geeft u richting aan het beleid van KIMO. U bent
verantwoordelijk voor het managen van alle strategisch- en inhoudelijk
relevante projecten op het gebied van landelijke richtlijnontwikkeling.
Bovendien heeft u de leiding over de dagelijkse gang van zaken bij KIMO. U
werkt hierbij samen met een ervaren projectcoördinator, financieeladministratief medewerker en adviseur communicatie.
In uw functie draagt u verantwoording af aan het bestuur van KIMO.

Wat we vragen









Analytisch vermogen en bestuurlijke ervaring
Communicatief, flexibel, besluitvaardig, doorzettingsvermogen
Academisch werk- en denkniveau
Affiniteit met kwaliteitsvraagstukken, bij voorkeur in de (mond)zorg
Werkervaring in een eindverantwoordelijke functie
Inhoudelijke kennis van EBRO richtlijnontwikkeling
Ervaring met projectmatig werken
Een netwerk in de (mond)zorg strekt tot aanbeveling.
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Een uitdagende functie in een jonge organisatie waarin goede
samenwerking met alle beroepsgroepen in de mondzorg belangrijk is,
met als doel een breed gedragen, onafhankelijk instituut met een
herkenbaar belang voor de sector en de zorggebruikers
Een benoeming voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast
contract o.b.v. 24 uur per week.
Een marktconform maandsalaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden.

Heeft u belangstelling?
Het volledige profiel van de directeur is hier te vinden. Meer informatie over
het Kennisinstituut Mondzorg is te lezen op de website: www.hetkimo.nl
Een brief met uw motivatie en een cv kunt u sturen aan Info@hetkimo.nl, t.a.v.
de selectiecommissie KIMO, vóór 16 juni 2018.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Joris Muris, voorzitter bestuur via 06-55836143.
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