De Mutsaersstichting, compleet in jeugdzorg, is een fullservice centrum actief op de gebieden
jeugdhulpverlening en GGZ en welzijn en onderwijs. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin
van het woord en werken multidisciplinair vanuit een systemisch en vraaggericht perspectief.
Vanuit onze missie “geen kind op straat, geen gezin in de steek” bieden we cliënten en hun omgeving
grip en perspectief op hun toekomst. Wij leren jongeren en volwassenen hun eigen plaats in de
samenleving (weer) in te nemen. Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op
www.mutsaersstichting.nl.
Op korte termijn zijn we voor het team Mutsaers Academy op zoek naar een:

Coördinator Post academische opleidingen
Mutsaers Academy
32 uur per week

De Mutsaers Academy verzorgt concernbreed kwalitatief hoogstaande scholing voor haar
professionals zodat zij de juiste zorg kunnen bieden aan cliënten. Daarnaast geeft het hen de
mogelijkheid continu te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als inhoudelijk. De organisatie is erkend
praktijkopleider van een groot aantal postmaster opleidingen en biedt tevens een breed pakket aan
interne cursussen. Je wordt onderdeel van het team Mutsaers Academy, dat zich bezighoudt met
educatie, onderzoek, innovatie en de coördinatie van HBO stages. Het team is volop in ontwikkeling.

Wat ga je doen?
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor alle zaken die belangrijk zijn voor de verdere
ontwikkeling en optimalisatie van de postmaster opleidingen (Gezondheidszorg psycholoog,
Psychotherapeut, Orthopedagoog Generalist, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuro Psycholoog,
Verpleegkundig Specialist en de Kind en Jeugd Psychiater). Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent
voor de hele organisatie van deze opleidingen. Je zorgt voor de borging van de kwaliteit van de
begeleiding door opleiders, werkbegeleiders en supervisoren en hebt nauw contact met alle
betrokkenen.
Onderstaand een greep uit je takenpakket:
• Coördinatie van aanmeldingen/ inschrijvingen bij de opleidingsinstituten en opstellen van de
leerovereenkomsten
• Aanvragen en coördinatie van subsidies voor opleidingsplekken en het bijhouden van de
opleidingschema’s
• Opzetten van samenwerkingsverbanden tussen regionale GGZ-zorgaanbieders (i.v.m.
detachering van opleidelingen)
• Ondersteuning/ sparring partner t.b.v. praktijkopleiders
• Onderhouden contact met opleidelingen van de diverse opleidingen

•
•
•
•

Ontwikkeling en implementatie van een beoordelingscyclus voor de praktijkopleiders,
werkbegeleiders en de supervisoren
Contact onderhouden met externe partijen als opleidingsinstituten, MUMC, concernpartners
en andere zorginstellingen
Opzetten van sollicitatie procedure voor kandidaten van de postmaster opleidingen
Voorbereiding/ ondersteuning visitaties m.b.t erkenning op praktijkopleider

Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding en een aantal jaren relevante werkervaring (bij voorkeur bij een
opleidingsinstituut/ academy). Je schakelt snel en bent op je best in een dynamische omgeving in een
groeiende organisatie. Je bent pro-actief, gaat gestructureerd te werk en bent flexibel. Denken in
processen/ customer journeys is jou niet vreemd. Je hebt oog voor kwaliteit en bent resultaatgericht.
Je kunt zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau samenwerken en communiceren met
diverse stakeholders. Je bent servicegericht en een team player.
Ervaring in de zorg is een pré, maar geen vereiste.

Wat kan je van ons verwachten?
Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en bieden daarom volop
(interne) opleidingsmogelijkheden. Daarnaast bieden we een dynamische werkomgeving waar veel
ruimte is voor eigen ideeën. De arbeidsvoorwaarden en salaris zijn overeenkomstig aan de cao
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast biedt de Mutsaersstichting een flexibel pakket aan
arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, een collectieve ziektekostenverzekering en
deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Je start met een contract voor bepaalde tijd voor 1
jaar, met de mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Wil je meer weten?
Voor nadere informatie over deze functie én onze organisatie kun je contact opnemen met Rike
Pepping 06-23955801 via 06-50 23 81 41 of rpepping@mutsaersstichting.nl.

Meteen solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan jouw motivatie en
Curriculum Vitae, onder vermelding van vacaturenummer 22-26 naar
sollicitatie@mutsaersstichting.nl.
De reactietermijn voor deze vacature sluit op 24 april 2022.

