
  
  

 

 

“Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering is belast met de uitvoering van de Landsverordening AZV en het 
beheer van het Fonds AZV voor de bevolking van Aruba. De uitvoering geschiedt rechtmatig, doelmatig en doeltreffend. Bij de 
uitvoering gaan het waarborgen van de toegankelijkheid van de zorg, het bewaken van de kwaliteit van de zorg en het garanderen 
van een uniforme uitvoering hand in hand met kostenbeheersing. De dienstverlening aan al zijn klanten staat daarbij centraal.   

Op de afdeling Zorgcontractering is er, in verband met uitbreiding, een vacature voor een: 

Relatiebeheerder 

De Relatiebeheerder heeft een eigen zorgaandachtsgebied  en ondersteunt Chief Medical Officer (CMO) bij opzet 
en uitvoering van het inkoopbeleid en rapporteert aan hoofd ZC en indirect aan de CMO. De relatiebeheerder 
adviseert en bereidt onderhandelingen met zorgverleners of instellingen voor. De Relatiebeheerder volgt de 
ontwikkelingen binnen het scala van lokale en internationale zorgverleners en specialisten, adviseert omtrent 
aanbod van zorg en de prijs/kwaliteit verhouding en ondersteunt in projecten gericht op kostenbeheersing, 
doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit. 

                                                       Wat verwachten we van jou? 

• HBO+/WO opleiding (Medisch, Financieel, Economisch) en minimaal 2 jaren ervaring in een soortgelijke 
functie binnen de zorgverzekering; 

• Je beschikt over organisatorische kennis en inzicht, een gedegen kennis en inzicht in de (inter)nationale 
zorgsector, de zorgorganisatie en ontwikkelingen binnen de zorgverzekering;  

• Confidentieel omgaan met informatie is vereist;   

• Sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, met empathie, assertiviteit en 
overtuigingskracht; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiamento 
met goede communicatieve-, relationele- en onderhandelingsvaardigheden,  

• Goed analytisch vermogen, een ondernemende en commerciële instelling met gevoel voor financiën en 
vaardigheid met IT om statistische informatie te vergaren en te interpreteren; 

• Een bedrijfseconomische achtergrond is een pre; 

• Representatief, objectief, accuraat met een hoog werktempo; 
 

 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
Salariëring geschied volgens schaal 7 van ons salarissysteem en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het 

Arbeidsreglement van het UO AZV. 
 

Informatie en Sollicitatie: 
Neem voor vragen of informatie contact op met Charlene Caines via email  

hrm@uoazv.aw of telefoonnummer 527 9910. 
Sollicitaties dienen binnen een (1) week ingediend te worden, uiterlijk 24 maart 2023. 

 
Een assessment test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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