Het LCPS is per direct op zoek naar twee mensen voor de functie van

Chief PECC (tijdelijk 0,4 - 0,6 fte)
om leiding te geven aan het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC).
Het LCPS
Het LCPS is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat tijdens de eerste COVID-golf is
opgericht. Het LCPS is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De opdracht van het
LCPS is het evenredig spreiden van de COVID-druk over de Nederlandse ziekenhuisregio’s, zodat
iedere Nederlander, ongeacht zijn of haar woonplaats, gelijke toegang heeft tot ziekenhuiszorg.
Voor het succes van onze opdracht werken we nauw samen met het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ), de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en), ziekenhuizen en
andere (keten)partijen binnen de (acute) zorg zoals: VWS, de FMS, de NVZ, de NFU en de NVIC.
Waar kom je terecht?
Je komt terecht bij een tijdelijke projectorganisatie met zo’n 90 betrokken vakspecialisten. Er zijn 5
afdelingen (‘cells’): Command, Plans, Resources, Current en Communications. Bekijk de virtuele tour
door het LCPS om een beeld te krijgen van onze organisatie: https://youtu.be/IctTuvq5vSE.
Het PECC
Als Chief PECC werk je in de cell Current die de match maakt tussen patiënt en ontvangend ziekenhuis
en het patiëntenvervoer organiseert met de inzet van Mobiele Intensive Care Units, ambulances en
ambulancehelikopters. Het PECC is dagelijks geopend van 8.00 tot 23.00 uur.
Wat ga jij doen als Chief PECC?
Samen met de andere Chiefs PECC ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het
PECC. Daarbij werk je samen met de Chief Current, de leidinggevende van de cell Current.
Als Chief PECC regel je de personele en materiële zaken binnen het PECC. Dat houdt onder andere
in dat je 40 medische studenten en meldkamercentralisten begeleidt, dat je zorgt dat de dagelijkse
operatie van het PECC loopt, toezicht houdt op de uitvoering en kwaliteit van het proces en de Chief
Current waarneemt bij zijn afwezigheid.
Functie-eisen
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt praktische kennis van procesmanagement.
Je bent vaardig in coördineren, integreren en stellen van prioriteiten.
Je bent goed in effectief communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent gedreven, hulpvaardig, nauwkeurig en flexibel inzetbaar.
Ervaring binnen de acute zorgketen is een pre.

Ons aanbod
Een zinvolle baan van minimaal 16-24 uur per week (meer uren is bespreekbaar), midden in de
actualiteit van de COVID-pandemie. Het gaat om een tijdelijke functie tot in ieder geval eind maart
2021, met mogelijkheid tot verlenging zolang de organisatie bestaat. Een goed salaris, nader te
bepalen op basis van inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk voor algemene informatie over het LCPS onze website www.lcps.nu. Voor meer informatie over
de functie kun je contact opnemen met de Chief PECC of Chief Current, via telefoon 088 16 99 100.
Direct solliciteren
Word je enthousiast van deze functie en voldoe je aan de functie-eisen? Mail dan snel je cv met een
korte motivatie (maximaal 300 woorden) naar CurrentChief@LCPS.nu t.a.v. Max Poorthuis.

Voor deze vacatures staan wij niet open voor acquisitie door bemiddelingsbureaus.

