Vacature Raad van Toezicht Saxenburgh Hardenberg
Saxenburgh biedt een volwaardig zorgpakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg,
thuiszorg en revalidatie. Samen met onze netwerkpartners zoals huisartsen en welzijnsinstellingen
werkt Saxenburgh aan een Vitaal Vechtdal en een Gezond Coevorden. De kern daarvan is het
bevorderen van een gezonde levensstijl, preventie van ziekte en het leveren van zorg waarin een
waardig leven van de cliënt en patiënt de belangrijkste drijfveer is. Saxenburgh kijkt vol vertrouwen
naar de toekomst. Het Saxenburgh Medisch Centrum is een gloednieuw ziekenhuis dat in september
2020 in gebruik is genomen. In de ouderenzorg is voor de komende jaren ook nieuw- en herbouw op
verschillende locaties gepland. Ons motto is: Samen werken voor goede zorg!
Binnen de Raad van Toezicht van Saxenburgh is een vacature ontstaan voor een toezichthouder met
de portefeuille organisatieontwikkeling/HRM. De nieuwe toezichthouder voldoet aan het algemene
profiel én aan de volgende specifieke eisen:
Algemene profieleisen







Academisch denk- en werkniveau
Bestuurlijke kwaliteiten en relevante ervaring
Bekendheid met het brede terrein van de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen binnen
dit veld
Brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk
In staat zijn binnen een team te functioneren met behoud van een kritische en onafhankelijke
geest
Bekend zijn met het verzorgingsgebied van Saxenburgh en niet werkzaam bij een van de
samenwerkingspartners

Specifieke profieleisen
U bent een ervaren toezichthouder en u heeft kennis van:







Organisatieontwikkeling en HRM
Organisatorische en financiële consequenties van veranderprocessen
Governance, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsrecht
U heeft kennis van en ervaring met medezeggenschap en (interne) communicatie
U heeft affiniteit met bedrijfsvoering en financiën
U wordt lid van de auditcommissie financiën

Het gehele profiel van de Raad van Toezicht vindt u hier >
Het heeft een sterke voorkeur dat betrokkene in beginsel in staat is 2 termijnen van 4 jaar als
toezichthouder werkzaam te kunnen zijn.
Indien u belangstelling heeft voor deze zetel in de RvT, zien wij uw reactie, vergezeld van een
motivatie en Curriculum Vitae, graag tegemoet vóór 17 mei 2022.
Uw reactie kunt u richten aan:
Stichting Saxenburgh Groep
t.a.v. Dhr. H. van Boggelen (voorzitter)
Postbus 1, 7770 AA Hardenberg
Of per email richten aan h.roelofs@sxb.nl, secretaris Raad van Toezicht.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hermien Roelofs, secretaris RvT, op
0523-276137. www.saxenburgh.nl

