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Over Soulve
Bij Soulve willen we ideeën, mensen en techniek in de zorg met elkaar verbinden. Vanuit die missie helpen wij
zorginstellingen met het realiseren van patiëntgerichte innovaties. Vaak zijn dit mobiele websites en/of apps die
patiënten helpen om meer grip te krijgen op hun situatie. Een van deze producten is de MediMapp
(http://prototype.medimapp.nl). Bij Soulve werk je dus aan maatschappelijk relevante producten die impact
hebben in de grotere zorginstellingen zoals academische ziekenhuizen.
Over het werk
We zijn op zoek naar een stagiair die werkervaring op het niveau van junior consultant wil opdoen door intensief
mee te werken aan een van onze uitdagende projecten. We staan open voor een eventuele combinatie met een
(afstudeer)onderzoek en overleggen graag over jouw wensen en eisen. Als stagiair ben je direct betrokken bij de
ontwikkeling van onze producten en diensten. Je werkt samen met een jong en dynamisch team aan de realisatie
van oplossingen voor vraagstukken in de zorg. Jouw werk bestaat uit het bieden van ondersteuning bij een lopend
project, waarbij je zowel contact met klanten zult onderhouden als nieuwe ideeën en concepten zult uitdenken
met ons ontwikkelteam. Samen met de projectleider zorg je er daarbij voor dat het project in goede banen wordt
geleid.
Wie zoeken we
We zoeken masterstudenten met een universitair werk- en denkniveau, die houden van zelfstandigheid, een
probleemoplossend vermogen hebben en houden van een uitdaging. Je studie-achtergrond is bij ons een minder
belangrijk criterium, zowel sociale als technische studies zijn welkom. Wat we wel belangrijk vinden is dat je kunt
laten zien dat je de benodigde kennis snel eigen maakt, waar wij uiteraard passende begeleiding bij bieden.
Daarnaast ben je gemotiveerd om bij een jonge organisatie te werken, waarin ambitieuze doelen worden
nagestreefd en behaald.
Ben je op zoek naar een veelzijdige, flexibele stage waar je kunt ervaren hoe het is om sturing te geven aan
projecten gericht op zorginnovatie? Wil jij impact hebben in een sector waar heel Nederland van afhankelijk is?
Dan is dit de perfecte plek voor jou.
Samengevat
 (Afgeronde) universitaire BSc. opleiding;
 Interesse in werkstage, wil ervaring opdoen als junior adviseur;
 Werkt flexibel en zelfstandig;
 Affiniteit met zorg en/of ICT is een pré.

Zoeken wij jou?
We maken graag kennis met je! Stuur je CV en motivatie vóór 31 augustus naar info@soulve.nu en we nemen
contact met je op.

