Projectleider Zorginnovatie en eHealth bij Ksyos
Wat ga je doen?
Als projectleider zorginnovatie help je mee aan het ontwikkelen van innovatieve digitale
zorgpaden (conceptfase). Je analyseert bestaande fysieke zorgpaden en vertaalt deze naar
digitaal getransformeerde zorgpaden. Altijd in samenwerking met inhoudelijke experts. Je
denkt met hen na over hoe medisch specialistische zorg dicht bij de patiënt geleverd kan
worden door huisartsen, paramedici of de patiënt zelf. Hierbij kijkt de medisch specialist
onder supervisie op afstand mee. De innovatieve zorgpaden die de conceptfase doorstaan,
test je zelf in pilots met de toekomstige gebruikers (pilotfase). In deze pilots ontdek je wat
werkt, en wat beter moet. Als het zorgpad zich in de pilot bewezen heeft, werk je samen
met UX-ontwerpers, business analisten en developers aan het realiseren van de dienst in het
Ksyos platform (premarketing fase).
Je wordt onderdeel van het Designteam van 7 service- en ux designers waarin het delen van
kennis over het voortvarend bouwen van zorgpaden en gebruikersgeluk centraal staat. Je
gaat voor specifieke zorgpaden werken in één of meer flexibele projectteams die worden
aangestuurd door de Business Developer. Naarmate een zorgpad rijper wordt werk je steeds
meer samen met productmanagers, business developers, UX-designers en developers die de
nieuwe zorgdiensten gaan bouwen, en met accountmanagers die de diensten gaan
opschalen. Ook help je bij het opstellen van businesscases in de conceptfase, het opschalen
van de zorgpaden in de premarketing fase en het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van
pilots.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de:
•
•
•
•
•

medisch-inhoudelijke aspecten van het zorgpad, van de actoren die hierbij betrokken
zijn en van de benodigde apparatuur;
technische implicaties voor het Ksyos platform;
organisatorische consequenties voor de zorgverleners en voor Ksyos;
juridische aspecten;
financieel technische aspecten.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde relevante HBO of WO opleiding;
Je hebt een medische achtergrond of bent bekend met de medische wereld;
Je bent nieuwsgierig, analytisch en goed luisterend. Mensen voelen zich bij je op hun
gemak en vertellen je graag alles over hun werk;
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, eigen initiatief en daadkracht;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels;

Wat kan je verwachten?
Ksyos is een snelgroeiende organisatie met enthousiaste en jonge mensen. We werken hard,
maar hebben er met elkaar plezier in. We werken graag samen. Onze successen hebben we

bereikt door vooral te doen, en door te zetten. Je opereert in een dynamische en uitdagende
markt; dit vertaalt zich in je werkzaamheden en de instelling van je collega's.
We bieden naast veel werkplezier en een leuk team:
•
•
•
•
•
•

Meer dan 100 hele leuke collega’s;
Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, pensioen, doorgroeimogelijkheden);
Een Apple MacBook;
Minimaal 5 weken vakantie per jaar
Een afwisselende baan voor minimaal 32 uur per week
Regelmatig leuke (bedrijfs)activiteiten en uitjes (op afstand)

Wie zijn wij?
Met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen is Ksyos de grootste
zorginstelling van Nederland. Samen zien we zo’n 1.500 patiënten per dag. Dicht bij huis,
zonder wachttijd en voor een eerlijke prijs. Van cardiologie en dermatologie tot
oogheelkunde, slaap en GGZ: Ksyos maakt de zorg slimmer, beter en menselijker.

