Als certificerende instelling heeft de SEMH een belangrijke positie verworven in de markt van
medische hulpmiddelen. Na dit te hebben bereikt, willen wij ons op dit gebied nu verder ontwikkelen.

Voor ons bestuur zijn wij op zoek naar enkele

enthousiaste bestuursleden
Wat doet het bestuur
Een van de taken van het bestuur is de SEMH, extern, te vertegenwoordigen binnen de markt van
medische zorg in brede zin. Van de bestuursleden verwachten wij een actieve, betrokken houding met
oog voor kansen en voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
Intern is o.a. de eindbeoordeling van de erkenningseisen, die tot stand komen door deskundige raden
van advies, een bestuursaangelegenheid.
De SEMH werkt volgens het Good Governance model.
Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar
Wie zoeken wij
Wij streven wij naar een mix van jongere en oudere en van mannelijke en vrouwelijke leden.
Wij zoeken mensen uit verschillende disciplines zoals juridisch, economisch vakgebied, en uit de ICT.
Wij zoeken mensen die de wereld kennen van:
. voorschrijvers(problematiek)
. patiënten(problematiek)
. detaillisten/ bedrijven(problematiek)
. zorgverzekeraars(problematiek)
. overheidsbeleid(problematiek)
Profielschets
. Representatief
. Informatief netwerk
. Bestuurlijke vaardigheden en ervaringen
. Affiniteit met medische hulpmiddelen
. Onbesproken gedrag
. In staat zorgtrends te vertalen naar medische hulpmiddelen
. Communicatief sterk en diplomatiek
. Niet (meer) bestuurlijk gebonden aan een branche waar de SEMH een erkenningsregeling voor
heeft
Wij zoeken dus mensen die onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, in staat zijn bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling van onze organisatie.
Wat heeft de SEMH te bieden
Een platte organisatie met een informele bedrijfscultuur
In een plezierige sfeer samen werken aan de gemeenschappelijke taken en doelen
Waardering voor ieders inbreng
Ruimte voor individuele talenten en initiatieven.
Een vacatiegeld- en reis-/onkostenvergoeding.
Bent u op zoek naar
. Een nieuwe uitdaging?
. Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
. En bent u innovatief?
Dan is deze bestuursfunctie misschien wel wat voor u! Neem contact op voor meer informatie met:
René Ungerer, bedrijfsbureau SEMH, via: rene@semh.info
Meer over de SEMH kunt u vinden op www.semh.info

