
 

 

Manager Centrale Services 

Als zorgorganisatie leveren wij zorg bij mensen thuis, of zij nu zelfstandig wonen of in één van de 
locaties van Evean. Hierin staat de cliënt centraal: vanuit passie en betrokkenheid zorgen onze 
medewerkers ervoor dat cliënten zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen zorgproces.  
 
Om ervoor te zorgen dat er geen versnippering ontstaat van de verschillende activiteiten en functies 
binnen Evean, is er voor gekozen om op zoek te gaan naar een nieuwe collega in de vorm van een 

Manager Centrale Services 
32-36 uren per week 

Dit ga je doen 

Om de cliënt-professional relatie optimaal te faciliteren en duidelijkheid te creëren over de 
verschillende ondersteunende activiteiten is de afdeling Centrale Services opgezet. De afdeling 
omvat het gehele ondersteunende proces, exclusief HR, Directieondersteuning en Control. 

Als manager Centrale Services ben jij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de structuur 
en inrichting van de verschillende clusters binnen Evean. De clusters zijn: ICT, Communicatie, 
Projecten en Processen, Kwaliteit en Productspecialisten facilitair. Binnen deze clusters zijn de 
ondersteunende activiteiten ondergebracht. Elk cluster bestaat uit zelfstandige teams en binnen 
deze teams zijn strategische, tactische en (indien van toepassing) operationele rollen te 
onderscheiden. Binnen de verschillende clusters zal de manager Centrale Services contact hebben 
met 1 à 2 partners op strategisch niveau waarbij er, in een duidelijke overlegstructuur, een 
samenwerking is.  

De manager Centrale Services stuurt op strategisch niveau de afdeling aan, stimuleert verbinding 
binnen- en tussen de clusters en is, als MT-lid, sparringpartner van MT en directie. Door actieve 
vraagverduidelijking vanuit de manager in samenwerking met de strategisch partners worden 
signalen vanuit het primaire proces omgezet in advies of concrete oplossingen vanuit 
ondersteunende activiteiten. 

Dit ben jij 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega die binnen de strategische beleidskaders 
zelfstandig vraagstukken op kan lossen. Hiervoor verwachten wij van jou dat je initiatief neemt, 
creatief bent in jouw oplossingen en het inzicht hebt om samenwerkingsprojecten en 
beleidsontwikkeling te realiseren. Jouw blik is naar buiten gericht; jij signaleert mogelijkheden en 
weet hoe je deze in kunt zetten binnen jouw werkgebied. 

Jij bent een daadkrachtige, ontwikkelingsgerichte leider die verantwoordelijkheid geeft waar dat kan 
en hulp biedt waar nodig. Je bent een bruggenbouwer die de dialoog zoekt en niet schroomt om een 
besluit te nemen. Voor jou betekent: ‘Afspraak = Afspraak’ en je spreekt mensen aan op resultaten 
en afspraken. Daarnaast ben je analytisch sterk met een duidelijke hands-on mentaliteit. 
 
Wij zijn op zoek naar een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die  



 

 

 

zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende 
niveaus en daarbij altijd zicht houdt op verhoudingen. 

Wat vragen wij van jou? 

Voor deze functie vragen wij van jou minimaal het volgende: 

- Universitair werk- en denkniveau, bijvoorbeeld door het afronden van een WO opleiding, een 
HBO- opleiding aangevuld met een bedrijfskundige of managementopleiding; 

- Aantoonbare affiniteit met de zorg; 
- Je hebt kennis van en ervaring met het leidinggeven; 
- Je beschikt over aantoonbare executiekracht waarbij je gekenmerkt wordt door een 

mensgerichte, dienstbare en tevens krachtige stijl van management. 

Ons aanbod 

Wanneer je bij Evean in dienst treedt krijg jij: 

 Salaris conform CAO VVT FWG 75, maximaal € 7.870,99 o.b.v. een fulltime dienstverband; 
 Een contract van 32 – 36 uur voor één jaar met de intentie tot vast; 
 Reiskostenvergoeding; 

Plus een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals; 

 Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%; 
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken; 
 Fiscale voordelen (bv (elektrische) fiets/ aanvullende reiskosten); 
 Pensioenvoorzieningen via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn; 
 Collectieve ziektekostenverzekering. 

Daarnaast maak je deel uit van een maatschappelijke organisatie waarin bevlogen en betrokken 
medewerkers zinvol werk doen. 

Enthousiast? 

Stuur jouw CV én motivatiebrief in via onze website of per mail. 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de heer mr. J.A.M.L. (Jos) Houben mc, 

Directeur Crown Gillmore, via 033 -28 58 700 of mail@crowngillmore.nl.  

Mogelijk maakt een assessment onderdeel uit van het sollicitatieproces. 

De eerste gesprekken zullen op 6 en/of 9 januari in de middag plaatsvinden.. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze, of andere vacatures van Evean wordt niet op prijs gesteld. 
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