Vacature Projectleider zorgtechnologie (max. 20 uur p/w)
Zoek jij een zingevend project in hartje Utrecht? Dat vind
je bij het Bartholomeus Gasthuis!
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern gasthuis voor ouderen, gehuisvest in het
Utrechtse Museumkwartier. In onze kleine organisatie realiseren we elke dag de missie
van het Bartholomeus Gasthuis: “zorgeloos verzorgd ouder worden in het hart van Utrecht”. In het
gasthuis wonen ca. 100 bewoners en werken ca. 150 medewerkers en evenzoveel vrijwilligers.
Voor het implementeren van een aantal zorggerelateerde technologische projecten zoeken wij per
direct een ervaren projectleider.
Wat ga je doen?
Bartholomeus Gasthuis gelooft dat technologie mogelijkheden biedt om de kwaliteit van leven en werken te
verbeteren en te verlichten. Het gasthuis is gestart met de implementatie van een aantal projecten. Jij als
ervaren projectleider gaat ervoor zorgen dat deze projecten een succes worden. Wij verwachten hierbij dat je
je niet alleen richt op het technische deel van de projecten, maar ook op een goede afstemming van de
technologie op de functies van medewerkers. De scope van de projecten is eveneens gericht op het vergroten
van de capabiliteit en veerkracht van medewerkers om met de nieuwe technologie te werken.







Je leidt projecten van middelgrote zwaarte en adviseert het management bij de implementatie. Je stelt
het projectplan en de begroting op en richt het project in.
Je beheert en bewaakt het projectbudget en de projectplanning, stuurt deze zo nodig bij en rapporteert
over de projectresultaten. Je signaleert risico’s in de samenhang tussen verschillende projecten of
projectonderdelen.
Daar waar er projectteamleden zijn, stuur jij ze aan (o.a. bouwtechnisch beheerder en ICT manager).
Zo nodig lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op operationeel en tactisch niveau.
Je organiseert voorlichting, training en instructie aan collega’s gericht op adaptie van de nieuwe
technologie en middelen.
Aangezien het gasthuis niet over een grote projectorganisatie beschikt, betekent dit in de praktijk dat je
naast de projectleiderstaken ook inhoudelijke en uitvoerende taken verricht. Denk hierbij aan inhoudelijk
overleg met leveranciers, het oplossen van praktische problemen, uitzoek- en verdiepingsklussen. Je moet
het leuk vinden om ‘hands on’ aan de slag te gaan!

Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het
gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Je werkt in een prachtig historisch huis
(anno 1367!) in hartje Utrecht en draagt elke dag bij aan de bijzondere missie van gasthuis.
Waar kun je op rekenen?
 Een marktconform salaris CAO VVT
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
Wat vragen we?
 Hbo werk- en denkniveau
 Ervaring als projectmanager, bijvoorkeur t.a.v. implementatie zorgtechnologie
 Organisatorisch talent, stimulerend, en enthousiasmerend persoon,
 sterke communicator: je kunt tegengestelde belangen overbruggen en weerstanden overwinnen
 In staat om kennis op te bouwen en over te dragen.
Ben je woonachting in (de directe omgeving van) Utrecht? Dan is dit de baan voor jou!
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Solliciteren?
Mail je motivatie en CV voor 17 mei a.s. naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Loes de Vries. Meer weten
over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Acquisitie wordt niet op
prijs gesteld. (Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken).

