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Betreft: Functiebeschrijving praktijkverantwoordelijke
De praktijkverantwoordelijke is eindverantwoordelijk en het gezicht van een vestiging van
Meditas. De praktijkverantwoordelijke coördineert de uitvoering van de werkzaamheden en
vormt een belangrijke schakel tussen het dagelijksbestuur en de ondersteunende afdelingen
van Meditas. De praktijkverantwoordelijke geeft namelijk leiding aan werknemers, en
overziet de operationele procedures op ieder niveau van de praktijk. Daarnaast bepaalt een
praktijkverantwoordelijke in overleg met het management team de praktijkwerking, groei
strategie en het (personeels)beleid van de vestiging. Dit gebeurd in de krijtlijnen die centraal
gestuurd worden in functie van de uniforme werking binnen de verschillende vestigingen.
Verantwoordelijkheden praktijkverantwoordelijke
Ieder praktijkvestiging heeft een praktijkverantwoordelijke, een praktijkverantwoordelijke
kan ook meerdere vestigingen onder haar supervisie hebben. Ze fungeert in meerdere of
mate als vertegenwoordiger van Meditas en maakt deel uit van het verantwoordelijk team
dat wordt voorgezeten door de directeur zorg en integraal deel uitmaakt van het
management team. Een belangrijke taak van de praktijkverantwoordelijke is dan ook om de
interne en externe organisatie te verbinden.
Tot de verantwoordelijkheden van de praktijkverantwoordelijke behoren onder andere:
•

Uitvoering van de werkzaamheden coördineren en kwaliteitscontroles uitvoeren

•

Organisatiedoelen en ondernemingsstrategieën vaststellen in overeenstemming
met de visie van de Raad van Bestuur

•

Samen met het hoger management doelstellingen vaststellen die de groei en
ontwikkeling van Meditas mogelijk maken

•

Budgetten, contracten en overeenkomsten controleren en accorderen

•

Concurrentiepositie van de onderneming optimaliseren

•

Overleggen met overige management leden
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•

Praktijkresultaten en doelen presenteren en verantwoorden aan de
belanghebbenden in samenwerking met de boekhouding.

•

Het bedrijf extern vertegenwoordigen tijdens belangrijke gelegenheden,
evenementen in de branche en openbare vergaderingen

•

Het ontvangen, informeren en opvolgen van nieuwe klanten

•

Werkroosters bepalen

•

Aanwervingsprocedures voor de praktijkvestiging leiden

Opleiding en competentieprofiel
Praktijkverantwoordelijke dient geen specifieke bijkomende opleiding gevolgd te hebben.
Het basis diploma van logopedist is de eenige vereiste. Intern worden bijscholingen voorzien
en gezocht naar externe nuttige bijscholingen die worden aangeboden op vrijwillige basis.
Een praktijkverantwoordelijke is een ambitieuze leider met een brede werkervaring binnen
de logopedie.
Het competentieprofiel van een praktijkverantwoordelijke ziet er als volgt uit:
•

Resultaatgerichte leider

•

Sterk in een coachende en motiverende rol

•

Groot financieel bewustzijn

•

Besluitvaardig

•

Organisatorisch en empatisch sterk

•

Goede plan- en organisatievaardigheden

•

Goede communicatievaardigheden

•

Innovatiegericht

•

In staat om interne en externe conflicten te herkennen en op te lossen

Veloning
Een praktijkverantwoordelijke ontvangt bovenop het vastmaandloon van logopedist ook
maaltijdcheques en heeft een bedrijfswagen ter beschikking. En kan jaarlijks 2x een bonus
ontvangen voor het behalen van een praktijkdoelstelling die door het managementteam
vastgelegd worden tenlaatste de laatste kalenderdag van het voorafgaande jaar. Er kan mits
goedkeuring van het managementteam praktijk specifieke targets bepaald worden.
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