Abrumet is op zoek naar een Projectmanager m/v
Bent u geïnteresseerd in de gezondheidssector? Heeft u zin om deel te nemen aan de revolutie die het elektronisch delen
van gezondheidsgegevens vormt? Bent u een projectleider, met goede analytische eigenschappen? Schrikt een beetje
techniek u niet af? Beschikt u over teamgeest? Dan is deze functie van Projectmanager u op het lijf geschreven!
Abrumet is een kleine innovatieve vzw die, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk, het delen van gegevens tussen de
zorgactoren mogelijk maakt. De doelstelling? Een betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Abrumet is tevens het
Brusselse platform voor bespiegeling en overleg op het vlak van e-gezondheid. Op grond van haar ervaring, biedt ze haar
expertise aan op het gebied van e-gezondheidsbeleid.
Als Projectleider beheert u de verschillende projecten die verband houden met de nieuwe beveiligde server die bedoeld is
om de gezondheidsgegevens afkomstig van ambulante zorgverleners (thuisverplegers, kinesitherapeuten, verloskundigen,
tandartsen …) te hosten. Dankzij u en dit geavanceerde instrument kunnen al deze actoren binnenkort efficiënter
communiceren met de rest van het verzorgende team van de patiënten.
Verantwoordelijkheden
-

In overleg met de directie zorgt u voor de bepaling van de doelstellingen van de projecten samen met alle
belanghebbenden, en controleert u de technische haalbaarheid ervan
Uitwerken van het actieplan en de begroting van elk project
Coördineren en opvolgen van het gebruik van de interne en externe resources: planning en begroting
Beheren van de relaties met de toekomstige gebruikers, de leveranciers en alle belanghebbenden
Samenstellen/opstellen van de projectdocumentatie
Zoeken naar oplossingen voor de technische problemen die gebruikers ondervinden, in samenwerking met de
betreffende ondersteunende teams
Opvolgen van de uitrol van de updates en de nieuwe functionaliteiten

Daarnaast volgt u en neemt u deel aan het Actieplan e-Gezondheid dat gezamenlijk door alle deelgebieden wordt uitgevoerd
voor de jaren 2019-2021.
Opleiding en ervaring
-

U beschikt over een master op wetenschappelijk, economisch of managementgebied
Een projectmanagementcertificaat is een pre (Prince2, LEAN, PMBOK, Sigma six, Scrum, Agile …)
U bent ten minste twee- en bij voorkeur drietalig (Nederlands/Frans/Engels)

Talenten en competenties
-

Conceptuele ideeën ontwikkelen en uitvoeren geeft u energie
U bent in staat om zelfstandig projecten te leiden. Maar u beschikt ook over interne en externe teamgeest
U bent pragmatisch ingesteld: u houdt van organiseren, prioriteiten bepalen en de procedures volgen
U analyseert problemen op objectieve wijze. U beschouwt het zoeken naar oplossingen voor nieuwe hindernissen
eerder als een spelletje dan als een last. U bent flexibel en in staat om met creatieve oplossingen te komen
U bent resultaatgericht
U kunt snel overweg met computerapplicaties en heeft ervaring met beheersystemen

Ons aanbod
Wij bieden u een COD binnen een kleine vzw met een ondernemersgeest, met een aantrekkelijk salarispakket. Stuur uw
sollicitatie (cv en sollicitatiebrief waarin u uitlegt waarom u gemotiveerd bent voor deze functie) ten laatste op 5 mei 2019
ter attentie van Aylin Türe: aylin.ture@abrumet.be

