Vacature

Bij de Raad van Commissarissen HNO Transitie & Exploitatie N.V. (HNO T&E) en
HNO Vastgoed & Beheer N.V. (HNO V&B) zijn er verschillende vacatures voor de
functie van:

Commissaris
Inleiding
De RvC van HNO Transitie & Exploitatie N.V. (HNO T&E) is
op zoek naar drie nieuwe leden met de volgende profielen:
Juridisch
deskundige,
Financieel
deskundige en
Verpleegkundig deskundige.
De RvC van HNO Vastgoed & Beheer N.V. (HNO V&B) is op
zoek naar één nieuw lid met als profiel deskundige
Algemene Bedrijfsvoering .

Doelstelling
De RvC staat de Raad van Bestuur (de “directie”) met raad
terzijde om de ambities van HNO T&E en HNO V&B te
realiseren (adviestaak), houdt toezicht, met in achtneming
van alle relevante belangen, op het beleid van de directie
en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit
(toezichtstaak).

De hiernaast genoemde doelstelling geldt voor alle leden
van de RvC (HNO T&E en HNO V&B). De specifieke taken
en vereisten gekoppeld aan het specifieke profiel worden
hierna apart benoemd per profiel.

Specifieke functie eisen Juridisch deskundige
a. WO-opleiding op juridisch gebied en minimaal 5 jaar
werkervaring in een juridisch strategische positie.
b. Diepgaande kennis van juridische zaken, in het
bijzonder ondernemingsrecht en bestuursrecht, en
juridische procedures bij een middelgrote of grote
organisatie.
a.
c. .Inzicht en interesse in wet- en regelgeving op het
gebied van de gezondheidszorg.
d. Inzicht, interesse en oog voor de (juridische)
belangen van de cliënten van het ziekenhuis.
e. Inzicht in de bedrijfsvoering, politieke en
maatschappelijke context en de consequenties
daarvan voor de organisatie.
f. Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel
ervaring in een vergelijkbare bestuursfuncties.

Specifieke taken Juridisch deskundige
De specifieke taken van de juridisch deskundige binnen
de RvC zijn:
a. Toetst de strategische doelstellingen aan wet- en
regelgeving.
b. Verdiept zich in het gezondheidszorgstelsel en in het
bijzonder de positie van de ziekenhuiszorg daarin.
c. Adviseert over de juridische consequenties van de
strategische doelen en producten.
d. Beoordeelt de voornemens van de organisatie ten
aanzien van de beleidsuitvoering op juridische
gevolgen en geeft daarbij alternatieven aan.
e. Adviseert de raad over de juridische mogelijkheden
die passen binnen meerjarenstrategie.
f. Initieert overleg binnen de raad en draagt zorg voor
adequate en tijdige besluitvorming en advies ten
aanzien van juridische vraagstukken.
g. Volgt ontwikkelingen waarop door de organisatie op
korte en lange termijn kan worden ingespeeld en
geeft de mogelijke juridische consequenties aan.

Specifieke functie eisen Financieel deskundige
a. HBO of WO-opleiding op financieel gebied en
minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel
strategische positie.
b. Diepgaande kennis van bedrijfseconomie en financiën, van de integrale planning- en
controlecyclus en de beleids- en begrotingscyclus
van een middelgrote of grote organisatie.
c. Inzicht in de financieel-economische, politieke en
maatschappelijke context en de consequenties
daarvan voor de organisatie.
d. Inzicht en interesse in marktwerking.
e. Interesse in het financieringsstelsel van de
gezondheidszorg in het algemeen en van de
ziekenhuiszorg in het bijzonder.
f. Vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en
het adviseren over alternatieven.
g. Vaardigheid in het omgaan met situaties waarin
sprake is van tegengestelde belangen op het
beleidsterrein en in het verdedigen van de
beleidsvisie.
h. Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel
ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Specifieke taken Financieel deskundige
De specifieke taken van de financieel deskundige binnen
de RvC zijn:
a. Toetst op basis van de strategische uitgangspunten
van de organisatie het financieel beleid op de korte,
middellange en lange termijn.
b. Verdiept
zich
in
financieel/economische
ontwikkelingen
op
het
gebied
van
de
gezondheidszorg in het algemeen en de
ziekenhuiszorg in het bijzonder.
c. Toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse
begroting, het investeringsplan en de financiële
verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid.
d. Beoordeelt de financieel-economische voornemens
op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid
binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen
de raad.
e. Adviseert de raad over de financiële bedrijfsmatige
meerjarenstrategie.
f. Is voorzitter of lid van de financiële commissie en de
auditcommissie Financiën (indien van toepassing).

Specifieke functie eisen Verpleegkundig deskundige
a. HBO of WO-opleiding op medisch-verpleegkundig of
aanverwant gebied en minimaal 5 jaar werkervaring
in een leidinggevende positie.
b. Relevante ervaring en achtergrond in de
gezondheidszorg, bij voorkeur verpleegkundige
ziekenhuiszorg.
c. Kennis van de ontwikkelingen op het terrein van de
ziekenhuiszorg en weet deze toe te passen in het
toezicht op de maatschappelijke doelstelling van het
CMC.
en
interesse
in
kwaliteiten
d. Inzicht
veiligheidsvraagstukken van de ziekenhuiszorg.
e. Kennis van wet- en regelgeving op het terrein van
kwaliteit en veiligheid in de zorg.
f. Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal
en regionaal niveau.
g. Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel
ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Specifieke taken Verpleegkundig deskundige
De specifieke taken van de verpleegkundig deskundige
binnen de RvC zijn:
a. Toetst op basis van de strategische uitgangspunten
van de organisatie het zorgbeleid van het ziekenhuis
op de korte, middellange en lange termijn.
b. Verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van
de gezondheidszorg in het algemeen en de
ziekenhuiszorg in het bijzonder.

Specifieke functie eisen deskundige Algemene Bedrijfsvoering
a. HBO
of
WO-opleiding
op
bedrijfskundig/bedrijfseconomisch
gebied
en
minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende
positie.
b. Diepgaande kennis van de markt en inschatten van
investeringen.
c. Inzicht in de politieke en maatschappelijke context
en de consequenties daarvan voor de organisatie.
d. Vaardigheid in het interpreteren van plannen en
begrotingen en het adviseren over alternatieven.
e. Inzicht, interesse en oor voor de belangen van de
stakeholders van het ziekenhuis.
f. Vaardigheid in het omgaan met situaties waarin
sprake is van tegengestelde belangen op het
beleidsterrein
en
in
het
verdedigen
van
investeringsvoorstellen.
g. Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel
ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Specifieke taken deskundige Algemene Bedrijfsvoering
De specifieke taken van de deskundige algemene
bedrijfsvoering binnen de RvC zijn:
op
basis
van
de
strategische
a. Toetst
concernuitgangspunten
het
algemeen
en
commercieel beleid op de korte, middellange en
lange termijn.
b. Toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse
begroting, het investeringsplan en de financiële
verslaglegging op commerciële doelmatig en
doeltreffendheid.
c. Beoordeelt de (financieel, commercieel, personeel,
juridische)
voornemens
op
algemeen
organisatorische gevolgen en op inpasbaarheid
binnen de algemene visie en strategie, bespreekt
alternatieven binnen de raad.
d. Verdiept zich in ontwikkelingen van organisatie- en
besturingsmodellen in de zorg.
e. Overziet het geheel van producten en/of diensten,
legt verbanden en beoordeelt de consistentie en
samenhang van beleid.
f. Adviseert de raad over algemeen en bedrijfsmatige
meerjarenstrategie.

Meer informatie?
Voor inlichtingen over de functies kunt u contact
opnemen met mevrouw Pauline Hageman consultant bij
Deloitte Dutch Caribbean, via e-mail hrm@deloitte.cw

Solliciteren
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke
sollicitatie inclusief Curriculum Vitae, vóór 11 april 2022
via hrm@deloitte.cw te sturen.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

