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ORGANISATIE | ZORGINSTELLING IN HET MIDDEN VAN HET LAND
In 2020 wordt het informatievoorzieningsysteem van deze zorgorganisatie grotendeels vernieuwd en geïnnoveerd middels
een omvangrijk programma. Doel van dit programma is om de informatievoorziening onderdeel te laten zijn van de
zorgprocessen. Kernwoorden van dit programma zijn: efficiencyverbeteringen, optimalisatie van de zorgprocessen,
mobilisatie van de zorgmedewerkers en informatiebeveiliging.
Bij de start van dit omvangrijke programma zijn een tweetal projecten gedefinieerd:
– De vervanging van de WAN/LAN infrastructuur, werkplekomgeving en telefonie-omgeving.
– Rationalisatie en optimalisatie van de zorgapplicaties.
Voor deze projecten zijn we op zoek naar een interim Projectmanager.
Het project omvat de volgende resultaatgebieden:
– Vervanging van de WAN en LAN infrastructuur, incl. (managed) WiFi op ca. 80 locaties.
– Inrichting van een nieuwe werkplekomgeving (ca. 600 werkplekken) op basis van Windows en Office 365, uitfaseren van de
bestaande Citrix thin-client omgeving.
– Inrichting van een (cloudmanaged) VOIP telefonieomgeving, integratie van mobiele telefonie en vervanging van de
bestaande telefonieplatvormen.
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– Leiding geven aan de initiatie, ontwikkeling, realisatie en nazorg van het project;
– Informeren en betrekken van de klantteams binnen de organisatie;
– Aanspreekpunt van de leveranciers en de teams/medewerkers daarvan;
– Opstellen van een professioneel en dynamisch projectplan;
– Bewaking van de voortgang van de diverse deelprojecten;
– Rapporteren aan en informeren van de stakeholders/stuurgroep

Communicatief Professioneel Aanspreekpunt
Servicegericht
PROFIEL
– Aantoonbaar HBO+/ WO werk- en denkniveau
– Kennis van de zorgbranche en zorginformatiesystemen is een pré;
– Ruime relevante werkervaring op het gebied van projectmanagement en implementatie bij een vergelijkbaar project, bij
voorkeur in de zorg;
– Kennis van moderne ICT strategieën, concepten en technieken;
– Kennis van Lean werken;
– Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden;
– Service gerichte instelling en werkwijze, gedreven en ambitieus, goed in staat prioriteiten te stellen;
– Hoog verantwoordelijkheidsbesef, proactief, stressbestendig, doorzettingsvermogen en ondernemend;
– Sterk resultaat gericht.

AANBOD
Start van het project is 1 april 2020. Duur van het project is 10 maanden met optionele verlenging.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We verzoeken je zo snel mogelijk te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en je
motivatie (met indicatie van jouw uurtarief) te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, partner, via

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

06 1595-4079 of Maartje Peters, partner, via 06 1008 5811.
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
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