Het LCPS zoekt per direct een

Chief PECC (tijdelijk 0,4 - 0,6 fte)
In deze rol geef je leiding aan het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC). Het PECC
coördineert de verplaatsing van coronapatiënten tussen ziekenhuizen. Als Chief PECC regel je
de personele en materiële zaken binnen het PECC zodat het coördinatiecentrum optimaal kan
functioneren.
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding
Het LCPS is opgericht tijdens de eerste COVID-golf en onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ). Wij spreiden COVID-patiënten over de Nederlandse ziekenhuisregio’s. Zo houden we de
zorg toegankelijk. Ook brengen wij het aantal coronapatiënten en ziekenhuisbedden in de
Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Én maken we prognoses en scenario’s
waarmee we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Om dit goed te kunnen doen werken we nauw
samen met een groot aantal zorgorganisaties.
Flexibele crisisorganisatie
Het LCPS is een organisatie die flexibel meebeweegt met de zorgontwikkelingen in het land. Bij ons
werken betrokken vakspecialisten die gewend zijn snel te schakelen en moeiteloos samenwerken met
de collega’s van onze vele zorgpartners. In coronatijd werken we zowel vanuit huis als vanuit onze
werklocatie in Zeist. Bekijk de virtuele tour om een beeld te krijgen van onze organisatie.
Het PECC
Als Chief PECC werk je op de afdeling 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 9.00 tot 18:00 uur, maar dit wordt
natuurlijk aangepast als de situatie hierom vraagt. Op deze afdeling werk je samen met medisch
studenten en meldkamercentralisten die de verplaatsing met elkaar organiseren.
Wat ga jij doen?
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het PECC;
• Je regelt de personele en materiële zaken binnen het PECC;
• Je begeleidt de medisch studenten en meldkamercentralisten en fungeert als vraagbaak;
• Je monitort de dagelijkse operatie van het PECC en houdt toezicht op de uitvoering en kwaliteit
van het proces;
• Als het nodig is spring je zelf bij als PECC-medewerker.
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
Wij bieden 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 dit
jaar, met mogelijkheid tot verlenging (afhankelijk van de drukte). 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 Willy Rensen (chefstaf LCPS) via 06 41 52 07 44.
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.

