
 

 
 

Vacature Bedrijfsleider Grijp het leven 
 
 
Wie zijn wij:  
Grijp het leven is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassen met leer-, 
ontwikkel- en/of gedragsproblematiek. We bieden ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, 
woonbegeleiding en begeleiding bij (dreigend) schooluitval (GROEI-trajecten).  
 
Ons werkgebied is Noord Limburg, Midden Limburg en Zuidoost Brabant. Bij ons werken momenteel 
circa 50 medewerkers. We begeleiden thuis, op school of op onze locaties in Meijel en Panningen. In 
deze regio’s werken we intensief samen met andere zorgaanbieders. 
 
Ons zorgaanbod is vormgegeven in verschillende cirkels van zorg waar begeleiders samen als team 
zorgdragen voor goede zorg en de organisatie daarvan. In iedere cirkel is een cirkelleider actief als 
meewerkend voorman of voorvrouw om vanuit inhoudelijke expertise en ervaring op organisatievlak 
leiding te geven aan de cirkel.  
Onze bedrijfsvoering is vormgegeven in een Service Bureau. De medewerkers van het Service Bureau 
ondersteunen en adviseren de Directeur-Bestuurder en de Cirkels als het gaat om Financiën, 
Zorgadministratie, Personeelszaken, ICT, Kwaliteitsmanagement, Beheer en Contractmanagement. 
 
We werken volgens het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en 
expertise zo goed mogelijk aan te sluiten bij iedere hulpvraag. We stimuleren lef en 
ondernemerschap en bieden mensen met een hulpvraag en hun omgeving grip en perspectief op hun 
toekomst zodat ze het leven weer kunnen grijpen. 
 

Wij zoeken een sociaal betrokken en resultaatgerichte Bedrijfsleider voor 36 uur per week 

    
Wat ga je doen 
Je komt te werken in een zorgorganisatie die volop in ontwikkeling is en door meerjarige contracten 
met gemeenten voor de komende jaren een zinvolle bijdrage wil én kan leveren om jeugdigen en 
(jong)volwassenen te leren hun eigen plaats in de samenleving (weer) in te nemen.  
 
Als Bedrijfsleider ben je integraal verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de 
Cirkelleiders en Directeur-Bestuurder zowel als het gaat om de zorgdienstverlening als om de interne 
bedrijfsvoering. Verder draag je zorg voor een optimale dienstverlening van het Service Bureau aan 
de medewerkers in de Cirkels. 
 
Je stuurt op resultaat, samenwerking en verbinding tussen de Cirkels, Beleid & Uitvoering en 
Zorgdienstverlening & Interne bedrijfsvoering. Je onderhoudt interne en externe werkcontacten.  
Je weet vanuit ervaring en mensenkennis te verbinden en overtuigen. 
 

Kortom een uitdagende en afwisselende functie, waarbij je jouw eigen verantwoordelijkheden neemt 
en dagelijks werkt om het maximale uit mensen en teams te halen. 
 

  



 

 

Wie zoeken wij?: 
✓ Een ambitieuze, zelfstandige en ervaren leidinggevende met een sterke persoonlijkheid; 

✓ Een proactieve en ondernemende persoon met een hands-on mentaliteit; 

✓ Iemand die oog heeft voor zowel mens als organisatie; 

✓ Een resultaatgerichte persoon die het fijn vindt om werkprocessen te coördineren en plezier 

heeft om collega’s te instrueren, coachen en motiveren waar nodig; 

✓ Iemand die het niet erg vind om op flexibele werkdagen en werktijden te werken; 

✓ Een persoon die als geen ander snapt welke uitdagingen er spelen in de zorgdienstverlening en 

bereid is om een Cirkelleider tijdelijk te vervangen bij vakantie of ziekte; 

✓ Iemand die het leuk vindt tijdelijk leiding te geven aan projecten of nieuwe initiatieven; 

✓ Iemand die minimaal een HBO diploma heeft (Zorgmanagement is een pré); 

✓ Bij in dienst treden vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

 

Waarom zou je bij ons willen werken: 
✓ Je komt te werken bij een financiële gezonde zorgorganisatie die door de meerjarige contracten 

met gemeenten de komende jaren volop mogelijkheden heeft en in ontwikkeling is; 

✓ Je hebt veel vrijheid en vertrouwen om het werk naar eigen inzicht en deskundigheid uit te 

voeren; 

✓ Je komt te werken in een werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen ideeën en een 

ondernemende aanpak; 

✓ Je kunt (indirect) een zinvolle bijdrage leveren aan het toekomstperspectief en kwaliteit van 

leven van jongeren of jongvolwassenen die het nu (even) moeilijk hebben; 

✓ Je arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Sociaal Werk, als salarisindicatie geldt schaal 

10; 

✓ Je komt te werken in een organisatie die veel waarde hecht aan het blijven ontwikkelen van haar 

medewerkers en daarom volop (interne) opleidingsmogelijkheden biedt; 

 

 

Ben jij dus sociaal betrokken, resultaatgericht en een proactieve leidinggevende die van doorpakken 

weet, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

 

Solliciteren ? 
Direct solliciteren? Mail dan uiterlijk 24 juli aanstaande een motivatie en je C.V. naar 

personeelsadministratie@grijphetleven.nl  

 

Heb je nog vragen bel dan gerust met Pieke Houben (Directeur-Bestuurder) 06 - 11 69 94 54 of 

Marjan Engels (HR) 06 – 82 84 59 32. 
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