
  

   
 

Vacature Senior Projectmanager 
 
De functie 
Als senior projectmanager bij Eerstelijns ServicePunt ben je verantwoordelijk voor diverse complexe 
en multidisciplinaire projecten of een programma binnen de gezondheidszorg, gericht op onder 
andere persoonsgerichte zorg, substitutie, zelfmanagement, wijkgerichte zorg en Triple Aim. Het 
betreft met name samenwerking binnen de keten, waarbij de eerste lijn een belangrijke rol speelt. Jij 
leidt projecten van begin tot eind; je werkt ideeën uit tot een subsidieaanvraag en een concreet plan 
van aanpak in afstemming met de betrokken organisaties. Je bereidt de implementatie voor en 
stuurt tijdens de uitvoering bij waar nodig. Als programmamanager stuur je overstijgende initiatieven 
en projecten aan. Tot slot zorg je samen met het betrokkenen dat resultaten binnen bestaande 
processen en structuren geborgd kunnen worden. 
Op dit moment hebben wij met name projectopdrachten in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. 
 
Je bent gedreven en communicatief vaardig, een verbinder die samen met betrokkenen vernieuwing 
en verandering in gang kan zetten. Je denkt proactief mee met professionals en (zorg)organisaties 
over zorginnovaties, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch/ procesmatig. 
Je staat stevig in je schoenen met gevoel voor verhoudingen en je bent in staat om te zeggen waar 
het op staat wanneer dat nodig is. 
Bovendien draag je actief bij aan en stimuleer je verdere ontwikkeling en positionering van onze 
projectmanagementdiensten. 
 
Durf jij de uitdaging aan? 
 
De organisatie 
Eerstelijns ServicePunt is een jonge, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. Wij bieden 
ondersteuning  op het gebied van tal van niet-medische vraagstukken en uitdagingen binnen de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Meer informatie over onze organisatie vind je hier: 
https://www.eerstelijnsservicepunt.nl/ 
 
Wij vragen 

• Een betrokken collega, ondernemend en proactief; 
• HBO+ of academisch werk- en denkniveau; 
• Minimaal 5 jaar werkervaring als project- en/of programma manager binnen de 

gezondheidszorg op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau, bij voorkeur in de 
eerste lijn; 

• Kennis van en ervaring met projectmanagement methodieken; 
• Je bent communicatief vaardig, zowel in persoon als digitaal; 
• Én bovendien is het fijn samenwerken met jou! 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie bij een jonge, dynamische organisatie;  
• Een rol met veel afwisseling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 
• Een salaris passend bij kennis, ervaring en opleiding; 
• Een variabele eindejaarsuitkering oplopend tot 10%, afhankelijk van je prestaties; 
• Meeruren sparen voor o.a. coaching, een fiets of een sportabonnement. 

 



 

   
 

 
 
Meer informatie & solliciteren 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan gerust contact op met Mariël van der Burght, 
Manager Bedrijfsvoering , via telefoonnummer: 040-3041517.  
 
Solliciteer je liever direct? We ontvangen graag je cv en motivatiebrief in pdf via 
info@eerstelijnsservicepunt.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


