Geïnteresseerd in zorg en digitale zorginnovatie? Gedreven om
Nederlands meest toonaangevende XDS-netwerk voor uitwisseling
van medische informatie te coördineren en te begeleiden? Kom dan
nu het verschil in de zorg maken en join het team van RijnmondNet.
RijnmondNet is er om betere zorg te realiseren door zorginstellingen onderling nog beter met elkaar
én met de patiënt te laten communiceren. Dat doen we o.a. met onze XDS-dienstverlening. Als
projectleider denk jij met onze opdrachtgevers mee, hoort de vraag achter de vraag en weet de
gewenste resultaten te behalen.
Zie jij de uitdaging al voor je?
Autonomie staat bij ons hoog in het vaandel. Je bent vrij om zowel binnen- als buiten de lijntjes te
kleuren. Uiteraard stem je dit wel af met en rapporteer je aan de manager operations.
Wat is o.a. jouw speelveld?
• Je bent het eerste aanspreekpunt bij projecten in de regio
• Regelen, plannen en verdelen van de projectwerkzaamheden binnen de projectgroep vanuit
een coördinerende rol. Bewaken van de planning, voortgang en kwaliteit van de
projectwerkzaamheden
• Voeren van een transparante projectadministratie en verantwoordelijk voor het
budgetbeheer.
• Voeling houden met relevante regionale en landelijke initiatieven en signaleren van
ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor (de projecten van) Rijnmondnet.
We dagen je graag uit als jij dit anders ziet, maar wij denken dat jij moet beschikken over de
volgende competenties:
o Je straalt overwicht uit, bent in staat om zelfstandig te opereren en kent de grenzen daarvan.
o Je bent flexibel, kunt gemakkelijk schakelen, bent creatief en praktisch.
o Je bent een uitstekende communicator, die helder taalgebruik paart aan tactvol optreden.
Wat wordt je omgeving?
In verband met Corona werken we momenteel vanuit huis maar wanner het weer mogelijk is en je er
behoefte aan hebt kun je bij ons op kantoor werken. We zitten op de 9e verdieping van het Rivium
Boulevard, met een prachtig uitzicht op de Van Brienenoordbrug. We durven dus te stellen dat ons
kantoor kan concurreren met je thuiswerkplek. Je werkt natuurlijk niet voor niks in de zorg dus op de
eerste etage kun je gratis gebruik maken van uitstekende fitness faciliteiten. RijnmondNet bestaat uit
een klein hecht team met korte lijnen. Voor meer informatie over ons en waar we voor staan zie
www.rijnmondnet.nl

Wat zien we graag in je terug:
o
o

o
o
o

Tenminste HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bedrijfskunde in combinatie met ICT
Je hebt meerjarige ervaring als projectleider en hebt aantoonbaar resultaten behaald. Je hebt
een sterke focus op het projectresultaat, en weet daarbij het draagvlak bij alle betrokkenen te
behouden.
Je hebt kennis van verschillende projectmethodieken.
Je kent de zorgsector, hebt daarin een netwerk en je kunt je daar op verschillende niveaus
gemakkelijk in bewegen
Bezit van rijbewijs en auto

Wat kunnen we je bieden?
o Een uitdagende baan voor 24-40 uur; werktijden in overleg.
o Salaris passend bij het niveau van de functie (indicatie schaal 55 CAO Ziekenhuizen) .
o Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
o Volop mogelijkheden tot het volgen van cursussen, trainingen en opleidingen ten behoeve van
de uitvoering van jouw functie
o Aanstelling voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid kan een vaste aanstelling volgen
o Teamuitjes indien nodig digitaal
o Toffe collega’s
o Gratis parkeerplek aan de A16
o Gratis Fitness (je gezondheid is je eeuwig dankbaar)
o Prachtig uitzicht over Rotterdam
Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Monique Grampon (manager operations)
via m.grampon-mulder@rijnmondnet.nl.
Je sollicitatiebrief met c.v. kun je mailen naar Monique Grampon-Mulder, via bovenstaande
emailadres.

