Vacature: Adviseur eHealth en bedrijfsprocessen
Soulve Innovations
Soulve Innovations ontwikkelt en adviseert over digitale innovaties in de zorg. Doel van deze innovaties is de
patiënt meer grip te geven over het eigen behandeltraject en bij de professional tijd en aandacht vrij te maken
voor de zorg. Soulve implementeert de innovaties samen en in voortdurend contact met de patiënt en de
zorgaanbieder. Zodoende sluiten eHealth toepassingen aan bij de specifieke behoefte en komt er een
toekomstbestendige oplossing tot stand. Door te werken met een multidisciplinair team van adviseurs en
softwareontwikkelaars wordt niet alleen de ontwikkeling maar ook de implementatie van innovatieve
oplossingen geborgen. Soulve staat voor oplossingen met bezieling!
Één van de producten die Soulve Innovations heeft ontwikkeld is MediMapp. MediMapp is een interactieve,
digitale reisgids voor patiënten. Aan de hand van het persoonlijk zorgtraject dat de patiënt doorloopt wordt
relevante informatie op het juiste moment via app of website aangeboden. Onze adviseurs helpen de klant om
hun bedrijfsproces te vertalen naar een zorgpad in MediMapp.
Werkzaamheden
Vanwege de snelle groei en ontwikkeling die Soulve doormaakt zijn we op zoek naar een enthousiaste adviseur.
In deze functie ben je met een klein team verantwoordelijk voor eHealth implementaties (waaronder
MediMapp). Je werkt samen met mensen uit alle lagen van de organisatie om implementaties te bewerkstelligen
en zal de belangen van verschillende stakeholders behartigen en managen. Hierin is kennis en kunde van
bedrijfsprocessen een must. Je moet in staat zijn bedrijfsprocessen van de klant te ontleden en systematisch te
modelleren. Je bent de spil tussen de klant en het ontwikkelteam en weet wensen vanuit de markt te vertalen
naar nieuwe ideeën en concepten.
Word jij uitgedaagd door bovenstaande functieomschrijving en voldoe jij aan onderstaand profiel?
Dan maken wij graag kennis met je!
Jouw profiel:
We zijn op zoek naar een ambitieuze adviseur die interesse heeft om in een klein, jong en dynamisch bedrijf te
werken. Je vindt het leuk om veel met je vak bezig te zijn, te groeien en te leren. Verder werk je goed samen met
anderen en beschik je over sterke sociale vaardigheden. Je bent analytisch sterk en weet complexe vraagstukken
te structureren. Jouw kennis en ervaring op het gebied van bedrijfskunde, verandermanagement en
projectmanagement vormen een gedegen basis voor je werk. Tot slot weet je hoofd- en bijzaken te scheiden en
floreer je bij een flinke portie verantwoordelijkheid.

Functie-eisen:
 Je beschikt over WO werk- en denkniveau
 Je hebt 2 tot 4 jaar relevante werkervaring
 Je weet bedrijfsprocessen te doorgronden en structureren
 Je bent accuraat en doortastend
 Je hebt affiniteit met de zorg
 Affiniteit met IT is een pré
Ons aanbod:
We bieden je een uitdagende en inspirerende werkomgeving, waarbinnen jij vanaf dag één een belangrijke
schakel vormt. We bieden je de kans je breed te ontwikkelen en zijn bereid te investeren in jouw professionele
en persoonlijke ontwikkeling. Een goed salaris en een marktconform secundair arbeidsvoorwaardenpakket
vinden wij daarbij vanzelfsprekend.
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan jouw CV en een begeleidende brief naar: info@soulve.nu

