
WIE BEN JIJ?

Een starter met 0 – 3 jaar
werkervaring en een relevante WO-
master, zoals bedrijfskunde,
gezondheidswetenschappen of
biomedische wetenschappen.
Je bent nieuwsgierig naar samenhang
tussen zorgprocessen, financiën en ICT.
Heb je kennis hiervan, dan is dat een
pre.
Je bent een teamspeler als het gaat om
resultaten halen.
Je hebt een nodige portie lef en
beschikt over een proactieve houding.
Je hebt een sterk analytisch vermogen
en een passie voor de gezondheidszorg.
Je hebt uitstekende schrijfvaardig-
heden in de Nederlandse taal.
Je bent communicatief vaardig en kan
goed presenteren.
Je bent flexibel en bereid te reizen door
heel Nederland. Rijbewijs B is een pre.

JUNIOR
CONSULTANT
V A C A T U R E
3 6 - 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?

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 Carolien Schutgens-

Herraets via 06 1226 3296

VACATURE

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

binnen Care Effect werk je aan uiteenlopende projecten binnen de (ziekenhuis)zorg. Je   

 ondersteunt zorginstellingen voornamelijk bij de zorgregistratie en -administratie door je

kennis van de wet- en regelgeving en de DBC-systematiek toe te passen binnen het

informatiesysteem van de zorginstelling. Naast projecten op de zorgadministratie heb je ook de

mogelijkheid om een rol te spelen binnen andere afdelingen zoals ICT en de academie. 

 Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe elektronisch patiëntendossier of door het

organiseren en geven van trainingen om medisch personeel op te leiden.

Naast opdrachten bij verschillende zorginstellingen door heel Nederland, biedt Care Effect veel

ruimte voor eigen ontwikkeling en teambuilding. 


