
Vacature voor een klantvriendelijke en daadkrachtige Projectleider 

Digitalisering in de eerstelijns zorg (32-36 uur) 
 

Digitalisering in de eerstelijns zorg is een flinke én belangrijke uitdaging. Digitalisering betekent dat 

patiënten meer regie kunnen nemen over hun eigen zorg en gezondheid en tevens dat door slim 

inzetten van middelen zorgverleners ontlast kunnen worden. Ook de informatie-uitwisseling met 

zorgpartners zorgt voor betere en veiliger zorg. Voor deze maatschappelijk relevante en uitdagende 

klus zoeken wij een projectleider Digitalisering. 

 

De Projectleider Digitalisering 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 

en zorgpartners. Inlevingsvermogen en overtuigingskracht zijn essentieel om je werkzaamheden als 

projectleider goed uit te kunnen voeren om eerstelijns zorgverleners in de regio enthousiast en 

bekwaam te krijgen. Je houdt daarbij je ogen en oren open om signalen uit de regio of landelijke 

ontwikkelingen op te pakken en te vertalen naar beleid voor de afdeling Digitalisering & ICT. Ook 

help je collega’s die binnen zorgprogramma’s werken met digitalisering binnen deze programma’s. 

Het werk is zeer dynamisch, waarbij veel en snel schakelen nodig is om onze klanten zo goed 

mogelijk te helpen. 

 

Wij zoeken een Projectleider die minimaal HBO is opgeleid, vertrouwd is met projectmatig werken 

aan digitalisering van zorg en over aantoonbare sterke communicatieve vaardigheden beschikt.  

 

We bieden een functie voor 32-36 uur per week in een dynamische organisatie met volop ruimte 

voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Je komt in een klein informeel team te werken met 

ambitie en energie om de eerstelijns zorg verder te digitaliseren. Wij bieden in eerste instantie een 

jaarcontract met de intentie tot verlenging.  

Salarisindicatie:  € 3586 – 4300,- afhankelijk van ervaring. 

 

Sollicitatie 

Heb je interesse? Stuur ons jouw CV en motivatiebrief via management@zel.nl.  

 

Voor nadere informatie over de functie kun je per mail contact opnemen met Mark Hartevelt 

Coördinator Digitalisering & ICT, mhartevelt@zel.nl   

De sluitingsdatum van deze vacature is 15 april 2021. 

Voor meer informatie over de Zorgorganisatie Eerste Lijn en de afdeling ICT verwijzen wij je naar 

onze website 

 

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