CARE EFFECT
TALENT
VACATURE
0-40 UUR
WAT BIEDEN WIJ?

WIE BEN JIJ?

Een leerzame werkervaring en eerste
stap in je carrière
Kennismaking met consultancy
Kennismaking met het reilen en zeilen
in een ziekenhuis en andere zorggerelateerde instellingen
Begeleiding en opleiding vanuit Care
Effect
Salaris van €15,- per uur, inclusief
vakantiegeld
Reiskostenvergoeding
Mogelijkheid om door te stromen naar
de functie van Junior Consultant
binnen Care Effect
Sociale activiteiten als netwerkborrels,
lunchbijeenkomsten en trainingen

Je hebt affiniteit met de zorg
Je doet graag relevante ervaring op
binnen de zorg naast je studie, tijdens
een tussenjaar of na je afstuderen
Je hebt een relevante WO-opleiding
(bijv. gezondheidswetenschappen,
bedrijfskunde)
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en
bent representatief
Je bent computervaardig en pakt snel
het werken in nieuwe systemen op
Je bent bereid te reizen
Je bent flexibel inzetbaar
Werkervaring in een ziekenhuis en het
werken met een EPD of ervaring met
de DBC systematiek zijn een pré

VACATURE

Wij zijn op zoek naar hoogopgeleide starters om ons Talenten team te versterken. Onze Talenten
zitten in de eindfase van hun opleiding en besteden hun vrije tijd graag nuttig door ervaring op
te doen in de zorgsector. Als Talent binnen Care Effect werk je aan uiteenlopende projecten
binnen de gezondheidszorg. Zo kun je bijvoorbeeld ingezet worden als projectmedewerker bij de
implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of als DBC medewerker op
de Zorgadministratie. Je wordt door Care Effect begeleid en opgeleid. Zo bieden we bijvoorbeeld
e-learnings zodat je de nodige kennis op kunt doen. Je werkt op basis van een 0-urencontract.
We bieden zowel parttime als fulltime (tijdelijke) opdrachten. Bij goed functioneren en na
afstuderen bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de functie van Junior Consultant
binnen Care Effect.

INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd in de vacature of wil je meer weten? Stuur dan je motivatiebrief met CV
naar sara.vantoor@care-effect.nl of neem voor meer informatie contact op via 06 2942 1720.

