
WIE BEN JIJ?

Ten minste 5 jaar werkervaring in een
soortgelijke functie binnen de
zorgsector.
Je beschikt over een relevante
vooropleiding op HBO- of WO-niveau.
Je beschikt over je eigen netwerk (op
beslissingsniveau), waaruit ook meteen
actief kan worden geput. Ook
commercieel ben je sterk, je hebt
ervaring met het zelf genereren van
nieuwe opdrachten.
Je hebt geen bezwaar tegen langere
afstanden tussen woon– en werkplaats.
Je hebt graag je eigen ontwikkeling in
de hand en wil ook bijdrage aan de
ontwikkeling van je collega’s.
Je hebt een brede interesse in de
ziekenhuiszorg en je maakt je snel
diverse onderwerpen eigen.
Je hebt een positieve energie om
mensen binnen en buiten de
organisatie mee te krijgen.

SENIOR
CONSULTANT
V A C A T U R E
4 0  U U R

WAT BIEDEN WIJ?

Uitdagende opdrachten op projectbasis
Opleidingen op maat
Een jong en dynamisch team
Platte organisatiestructuur
Auto, telefoon en laptop

WAT DOE JE?

VACATURE

Wij zijn op zoek naar een senior consultant om ons team te versterken. Als senior consultant

binnen Care Effect werk je aan uiteenlopende en afwisselende projecten binnen de

gezondheidszorg. Je adviseert onze opdrachtgevers bij vraagstukken met betrekking tot de

gewenste strategische ontwikkeling op het gebied van zorg ICT of DBC registratie. Je hebt al

veel kennis en ervaring opgedaan in de zorgsector op het gebied van zorg ICT,

zorgadministratie of financiën & control en procesmanagement. Je bent op zowel strategisch,

tactisch, als operationeel niveau een interessante en inspirerende sparringpartner. Je kunt goed

schakelen tussen de vraagstukken die op die verschillende niveaus spelen en je weet

verbindingen te maken tussen strategische beleidsontwikkeling en het realiseren van duurzame

en concrete verbeteringen in de organisatie. Daarnaast ben je intern betrokken bij de strategie

en ontwikkeling van Care Effect. Als senior consultant vertaal je kansen en trends in de markt

naar beleid. Je vindt het leuk om junior collega's te begeleiden in hun ontwikkeling en fungeert

als sparringpartner voor het MT.

INTERESSE?INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd in de vacature of wil je meer weten? Stuur dan  je motivatiebrief met CV

naar werken@care-effect.nl of neem voor meer informatie contact op met Jordi Dekkers 

via 06 1323 4006.


