
 

PeriScaldes  

PeriScaldes legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit en veiligheid met als basis de 
zorgstandaarden, protocollen en werkafspraken. We streven continu naar een goede 
kwaliteitsborging van het hele proces van zorgactiviteiten. Daarbij wordt het belang van 

de patiënt uiteraard steeds centraal gesteld.  
Wil je een dynamische en afwisselende functie binnen een professioneel team van 
enthousiaste collega’s waar eigen initiatief en ambitie wordt toegejuicht?  
 
Dan ben jij de collega die we zoeken voor de functie van: 

(junior) kwaliteitscoördinator 
voor 28 - 36 uur per week 
 
Je functie 
Als (junior) kwaliteitscoördinator werk je samen met een team aan de ontwikkeling, 
implementatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Je denkt mee en doet voorstellen 
voor ontwikkelingen en wijzigingen. Zwaartepunt van jouw werkzaamheden zullen liggen 
in het beheren en borgen van de kwaliteit van ons datamanagement en datarapportages. 
Je opdracht raakt zowel de processen, taken en verantwoordelijkheden als de 
inhoudelijke kwaliteit van data. 
 
Je profiel 
Je hebt een relevante HBO+/WO opleiding, je kunt uitstekend analyseren en werkt 
nauwkeurig. Uitkomsten van onderzoeken weet je te vertalen naar de praktijk of de 
ketenpartners. Je hebt een energieke uitstraling, bent volhardend en gericht op het 

behalen van doelstellingen. Daarbij werk je tactvol en kun je goed luisteren en 
communiceren.  
 
Andere eigenschappen: integer, betrouwbaar, stressbestendig en in staat te reflecteren 
op eigen handelen. Affiniteit met ICT (liefst VitalHealth) vinden we voor deze functie heel 
belangrijk en Excel heeft geen geheimen voor je. 

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende en afwisselende functie met de eerstelijn als werkveld en alle daarbij 
horende dynamiek. Je gaat deel uitmaken van een leuk, klein team en hebt veel eigen 
inbreng. Beloning vindt plaats volgens de Ziekenhuis CAO, FWG: 50-55 en is afhankelijk 
van opleiding en ervaring. Het gaat om een functie van 28 - 36 uur per week van 
vooralsnog één jaar. De werkzaamheden vinden plaats in ons hoofdkantoor te 
Middelburg. 
 
Je reactie 
Woon je in ons werkgebied? Ben je flexibel en ook 's avonds wel eens beschikbaar? Kun 
je per direct (of ten minste zo spoedig mogelijk) aan de slag? Dan zien we je reactie 
graag tegemoet.  
 

Stuur je motivatie en cv vóór 8 mei 2019 naar PeriScaldes, t.a.v. Maria van der Sluis, via 
info@periscaldes.nl. 
 
De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden op 16 mei 2019 (met eventueel een 
tweede ronde op 23 mei). Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Maria van der Sluis, via 06 2415 1893. 


