SineFuma zoekt Algemeen Directeur (36 uur)
Ben jij een universitaire of Hbo-opgeleide (zorg)professional met minimaal 5 tot 8 jaar werkervaring
die verantwoordelijk wil zijn voor de dagelijkse leiding van onze organisatie in Breda? Ben jij een
organisatietalent die een groeiende organisatie helpt gestaag te ontwikkelen? Geloof jij ook in een
rookvrije toekomst en wil jij daaraan een bijdrage leveren door als eindverantwoordelijke deze
organisatie aan te sturen met als resultaat een gezonde organisatie en gezondere maatschappij?
SineFuma
SineFuma is specialist in activiteiten op het gebied van stoppen met roken. Ons streven is dat niemand
meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. SineFuma is in 2005 opgericht en sindsdien
uitgegroeid tot een belangrijke vooruitstrevende speler in het stoppen met roken (zorg)veld. Op
effectieve wijze ondersteunen wij jaarlijks duizenden mensen naar een rookvrij leven. SineFuma werkt
hierin samen met zorgprofessionals of bedrijven die hun personeel willen motiveren om rookvrij te
zijn. Daarnaast geven wij bij- en nascholingen op het gebied van stoppen met roken voor
zorgprofessionals en verkopen wij koolmonoxide (CO) meters (ademtest, die de mate van
nicotineverslaving meet).
Wat ga je bij ons doen?
Als algemeen directeur richt je je op een gezonde interne bedrijfsvoering. Je bent
eindverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Je brengt structuur aan in de organisatie
op gebied van procesmatig werken, personeelsmanagement en financiële bedrijfsvoering.
Als algemeen directeur geef je directe leiding aan 16 werknemers in dienstverband. Je legt
verantwoording af aan de aandeelhouders. Je maakt samen met de manager zorg en commercieel
manager deel uit van het managementteam van SineFuma. Naast het kantoorpersoneel zijn er
ongeveer 60 trainers werkzaam. Deze trainers zijn gedeeltelijk in loondienst, dan wel via zzp-er schap
of met een nul uren contract aan de organisatie verbonden. Deze groep trainers groeit nog
maandelijks.
Hoe wij jou zien
Je staat voor een gezonde interne bedrijfsvoering en vindt het leuk om te werken in een klein team. Je
signaleert knelpunten, denkt in oplossingen en je bent in staat om met jouw organisatiegevoel
draagvlak te creëren voor je ideeën.
Wat we van jou vragen:
- HBO- of WO werk- en denkniveau;
- Relevante opleiding, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde of
organisatiewetenschappen;
- Aantoonbare leidinggevende ervaring;
- Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
- Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig en stelt prioriteiten;
- Kennis van personeelsmanagement, organisatieprocessen en kwaliteitssystemen is een pré;
- Procesmatig en gestructureerd werken is je 2e natuur.

Wat biedt SineFuma jou?
Wij zijn een groeiende organisatie met persoonlijke aandacht voor medeweker en opdrachtgevers. We
zijn betrouwbaar, gastvrij en werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Er zijn verschillende
redenen waarom het leuk is om bij ons te werken:
- SineFuma werkt iedere dag aan een rookvrije samenleving;
- SineFuma is een platte organisatie met korte lijnen;
- Het team is betrokken bij opdrachtgevers en collega’s;
- Een functie waarin je jezelf en de organisatie kan (door)ontwikkelen/groeien.
SineFuma biedt een marktconform salaris en een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met
mogelijkheid tot verlenging. Standplaats is Breda.
Is jouw interesse gewekt?
We kijken uit naar je CV en motivatie, die je kunt sturen naar koen@rookvrijookjij.nl. We ontvangen
deze graag voor 26 november. Voor vragen kun je contact opnemen met Koen van Lierop via
koen@rookvrijookjij.nl of +31645768868.
Een online screening zal onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Acquisitie naar aanleiding van onze
vacatures stellen wij niet op prijs.

