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Vacature assistent-manager 
Ronald McDonald Huiskamer Leiden 

Per 1 juni 2022 
 
Over het Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt ervoor dat zieke en zorgintensieve kinderen en hun familie 
dicht bij elkaar zijn. In elf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand 
van het ziekenhuis, in twaalf Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer 
ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op 
adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en 
functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties. Het Ronald McDonald Kinderfonds is de 
overkoepelende organisatie van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen in 
Nederland. Het team van Ronald McDonald Huis Leiden zoekt versterking. 
 
Ronald McDonald Huiskamer Leiden 
Even op adem komen tussen alle ziekenhuisafspraken door. Dat kan in de Ronald McDonald 
Huiskamers. De Huiskamer in Leiden is onderdeel van Stichting Ronald McDonald Huis Leiden en zit op 
een locatie in het hart van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis/LUMC. De Huiskamer bestaat uit de 
Daktuin (een grote speelplek voor patiëntjes en hun gezinnen), twee Ouderzitkamers en twee 
Familiekamers. Je vormt als assistent-manager een team met twee collega’s in het Ronald McDonald 
Huis, maar jouw kantoor én werkplek is op de Daktuin.  
 
Wat zoeken wij? 
Voor Ronald McDonald Huiskamer Leiden zoeken wij zo snel mogelijk, per 1 juni 2022, een assistent-
manager. Als assistent-manager beheer je de Ronald McDonald Huiskamer in het Willem-Alexander 
Kinderziekenhuis (LUMC). Dat doe je zelfstandig, samen met een team van ongeveer 70 vrijwilligers en 
onder aansturing van de manager van het Ronald McDonald Huis. Als team werk je aan een huiselijke en 
gastvrije omgeving in het ziekenhuis voor ouders, broertjes en zusjes van het zieke of zorgintensieve 
kind.  
 
Profiel: 

- Hbo werk- en denkniveau 
- Kandidaat is woonachtig in regio Leiden 
- In het bezit van rijbewijs  
- Leidinggevende capaciteiten 
- Affiniteit met werken met kinderen, en vrijwilligers 
- Organisatietalent en een goed planvermogen 
- Flexibel in werktijden met bereikbaarheid buiten werktijden 
- Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
- Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten op diverse niveaus: vrijwilligers, 

gasten, medewerkers WAKZ/LUMC, sponsoren, leveranciers etc. 
- Creatief en initiatiefrijk 
- Klantvriendelijke en dienstverlenende houding voor het realiseren van een gastvrije omgeving 

voor ouders/gasten/vrijwilligers 
- Empathisch vermogen en intercultureel bewustzijn i.v.m. het omgaan met emotionele situaties 

binnen gezinnen (met verschillende achtergronden en normen/waarden). Zich kunnen 
verplaatsen in de situatie en gevoelens van anderen en het eigen handelen hierop aanpassen 

- Kennis van ICT (Word, Excel, Salesforce, Teams) 
- Kerncompetenties: samenwerken, betrokkenheid, klantgerichtheid, creativiteit 

 
  



 

 

Wat bieden wij? 
Je gaat werken in een enorm betrokken en enthousiast team met veel ruimte voor eigen initiatief, dat 
onderdeel uitmaakt van een prachtige organisatie. Het salaris is conform CAO Algemene Ziekenhuizen 
(schaal 50). De aanstelling is voor een jaar, met een dienstverband van 32-36 uur met de intentie om 
daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.  
 
Solliciteren of meer informatie? 
Heb je vragen over deze functie? Bel of mail dan met Nancy Haanappel, email: 
n.haanappel@ronaldmcdonaldhuis.nl,  tel.nr. 071-5158158. Solliciteren kan t/m zondag 10 april 2022, via 
sollicitatie@kinderfonds.nl gericht aan Nancy Haanappel. Op 12 april worden de geselecteerde 
kandidaten uitgenodigd voor een eerste gespreksronde op donderdag 14 april. De tweede 
gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 19 april. In verband met de voortgang van de 
sollicitatieprocedure verzoeken wij je rekening te houden met deze data. Acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


