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JuniorCare gaat vanaf 1 november 
verder onder de naam Asendo! 

 

Vacature medewerker relatiebeheer 4 uur per week 

 
Taakbeschrijving 
Als ‘medewerker relatiebeheer’ beheer je de relaties met opdrachtgevers. Hiervoor handel je binnen de 
door Asendo aangegeven kaders.  
Je draagt zorg voor een continue instroom van nieuwe casussen, signaleert waar opdrachtgevers minder 
gebruik maken van onze diensten en handelt hierin pro-actief om de instroom weer op gang te brengen.   
 
Wat ga je doen 

• Je bouwt relaties op en onderhoudt contacten met (potentiële) opdrachtgevers en financiers 

(stakeholders bij gemeenten, (zorg)verzekeraars, bestuurders van scholen etc.) 

• Je onderhoudt de relaties met huidige opdrachtgevers, koppelt succes terug en signaleert en acteert 

tijdig op een terugloop van opdrachten. 

• Je representeert de organisatie bij bijeenkomsten, beurzen en dergelijke om op die wijze de 

naamsbekendheid van Asendo te vergroten. 

• Je betrekt leidinggevenden in het primair proces bij het beheer van de relaties met opdrachtgevers 

en financiers. Fungeert als de verbindende schakel tussen het externe veld en de interne organisatie. 

Wie ben jij? 
Je bent sterk in netwerken en goed in communicatie met derden. Je weet de organisatie positief op de 
kaart te zetten en met jouw enthousiasme en professionaliteit ben je het visitekaartje van de organisatie. 
Je ziet kansen voor ontwikkeling van (nieuw) zorgaanbod om nog beter aan te sluiten bij de wensen van 
opdrachtgevers, om Asendo zo op de kaart te zetten en te houden.  
Je werkt planmatig en gestructureerd en bent de schakel tussen opdrachtgevers en de interne organisatie.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een relevante afgeronde HBO- Bachelor opleiding en kennis van de sociale kaart van Hart van 
Brabant en West Brabant Oost. Je bent innovatief en kunt kansen pakken.  
 
Wat bieden wij? 
Het betreft bij aanvang een overeenkomst van gemiddeld 4 uur per week, na een periode van 3 maanden 
bekijken we welk aantal uur passend is voor de werkzaamheden die bij je takenpakket horen. Salariëring is 
conform CAO Jeugdzorg schaal 8. Inzet en werktijden in overleg. 
 
Stuur dan je motivatie vóór dinsdag 9 maart 2021 naar personeelszaken@asendocare.nl onder vermelding 
van ‘Sollicitatie medewerker relatiebeheer’.  
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