
ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de 
regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland 
(DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van 
geïntegreerde persoons gerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken 
over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, 
gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we 
nascholingen en geven we ICT ondersteuning.

Vacature voor een klantvriendelijke 
en daadkrachtige ICT-projectleider 
in de zorg (32-36 uur)

ZEL biedt eerstelijns zorgverleners ondersteuning o.a. op het gebied van hun (praktijk-) ICT. 
Hierbij werken we nauw samen met leveranciers en zorgpartners in de regio. Door een flinke groei 
in de vraag naar ondersteuning en in ons dienstenaanbod zoeken we een ICT projectleider. 
De ICT projectleider krijgt de regie over een aantal grote en kleinere projecten. Onderdelen van 
deze projecten voer je ook zelf uit. Dit betekent dat je veel contact zult hebben met onze klanten. 
Communicatie en overtuigingskracht zijn essentieel om je werkzaamheden als projectleider goed 
uit te kunnen voeren en eerstelijns zorgverleners in de regio enthousiast te krijgen. Je houdt daarbij 
je ogen en oren open om signalen uit de regio of landelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleid 
voor de afdeling ICT.  

Kortom:
• Je realiseert op een efficiënte en effectieve manier (ICT) projecten die al dan niet onderdeel zijn 

van de regionale ICT visie. 
• Je hebt verschillende rollen en taken en kan makkelijk hierin switchen. 
• Je hebt regelmatig contact met derden, zoals zorgverleners, ziekenhuizen, overheid en klanten, 

gericht op het behalen van de projectdoelstellingen en realisatie van projecten. 
• Je kunt goed schakelen en bent gewend om met meerdere dossiers (tegelijk) bezig te zijn en het 

overzicht te houden.

Wie ben jij? 
• Je bent initiatiefrijk, tactvol en accuraat.
• Je bent praktisch van aard en vindt het leuk om ook zelf pro actief in de uitvoering mee te 

werken.
• Je kunt goed werken onder tijdsdruk en kunt goed omgaan met een omgeving die voortdurend 

in beweging is.
• Je kunt met overtuigingskracht en tact anderen enthousiast maken en “meekrijgen”.
• HBO/HBO+ niveau met kennis en minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider en kennis over 

ICT en verandermanagement,
• Je bent (en blijft) goed op de hoogte van je vakgebied en de digitalisering van de zorg.

Wat hebben wij je te bieden? 
Een functie voor 32-36 uur per week in een dynamische organisatie met volop ruimte voor 
eigen inbreng. Je komt in een klein informeel team te werken met ambitie/energie om ICT te 
verbeteren. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 
opleidingsmogelijkheden.
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract met de intentie tot verlenging. 
Salarisindicatie:  € 3444 – 4408,- afhankelijk van ervaring.

Sollicitatie
Heb je interesse? Schakel dan direct en stuur ons jouw CV en motivatiebrief: 
Zorgorganisatie Eerste Lijn
t.a.v. Jolanda Deutz
Stokdijkkade 21a
2671 GX  Naaldwijk
e-mail management@zel.nl. 

Meer info over de functie?
Dan  kun je contact opnemen met Sandy Vermeij, ICT coördinator, telefoonnummer 0174-
615062 (bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-17.00).

Voor meer informatie over de Zorgorganisatie Eerste Lijn en de afdeling ICT verwijzen wij je 
naar onze website: https://zel.nl/ondersteuning-zorgverleners/ict/

De sluitingsdatum van deze vacature is 18 december 2019.

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