
 
VACATURE: 

Projectmedewerker  
Aantal uur: 24 - 28 

 

 

Ben jij onze nieuwe projectmedewerker die meedenkt bij de ontwikkeling van projecten? En ga jij 
activiteiten uitvoeren, die zorgen dat de zorg- en dienstverlening nog beter wordt? Voor deze 
nieuwe functie, ter uitbreiding van het team, zoeken wij een enthousiaste collega met 
doorzettingsvermogen en een talent voor plannen en organiseren. Ga jij deze uitdaging aan? 

Functieomschrijving 

Hoe ziet je werk eruit? 
Als projectmedewerker ben je betrokken bij de uitvoering van projecten. Je voert activiteiten en 
taken uit die gericht zijn op het realiseren van een vernieuwing, verbetering of verandering. Je denkt 
mee over de wijze waarop we de huisartsenpraktijken kunnen ondersteunen en faciliteren. In deze 
functie krijg je o.a. de kans om samen met collega’s een bijdrage te leveren aan het realiseren van 
digitale meekijkconsulten. Het takenpakket van een projectmedewerker is divers en kan variëren 
per project. Er zijn verschillende projecten waar je op ingezet kan worden. 

Naast het uitwerken en beschrijven van de nieuwe werkwijzen, het bijwonen van projectteam 
overleggen en het analyseren van gegevens en het opstellen van rapportages, is het informeren en 
enthousiasmeren van huisartsenteams een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast ben je 
mede verantwoordelijk voor het implementeren van activiteiten. Je werkt intensief samen met de 
projectleider.   

Bedrijfsinformatie 
Waar ga je werken? 
Je werkt binnen de Huisartsencoöperatie West-Brabant, een regio-organisatie van 97 huisartsen en 
hun ketenpartners in westelijk West-Brabant en Tholen. Een (multidisciplinaire) 
eerstelijnsorganisatie voor samenwerkingspartners. Wij werken intensief samen met de 
huisartsenposten Bergen op Zoom-Roosendaal, de regionale LHV (belangenbehartiger voor de 
individuele huisarts) en de andere huisartsenorganisaties in de omgeving.  

Je komt te werken binnen een enthousiast team dat bestaat uit 21 collega’s. Een team dat bereid is 
om gezien de dynamische ontwikkelingen een stapje extra te zetten met en voor elkaar. Onze 
kernwaarden zijn professionaliteit, verbinding, inspireren, ontzorgen en vertrouwen.  

 



 

Profiel 

Dit verwachten we van jou 
• Hbo werk- en denkniveau. Het heeft onze voorkeur als je bekend bent met het werken in de 

zorg. 
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen projecten. 
• Je kunt snel schakelen en binnen een hectische omgeving goed overzicht behouden op de 

diversiteit aan taken. 
• Je bent attent, stressbestendig, analytisch, zeer accuraat en flexibel. Je doet je best om het 

gewenste resultaat te behalen. 
• Je bent communicatief vaardig. 
• Je bent een kei met alle onderdelen van Microsoft Office, waaronder Excel.   

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Hier kun je op rekenen 
• Een dienstverband van 24 - 28 uur per week, je werktijden en -dagen zijn in overleg. 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg. Het betreft een nieuwe 

functie die nog gewogen moet worden. 
• Laptop, telefonie en het faciliteren van een (thuis)werkplek.  
• Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. 
• Pensioenopbouw bij PFZW. 

Meer informatie 

Meer weten of solliciteren? 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Nicole Brouwers (projectleider) via 06 11 

36 04 28 of met Anne-Marie de Graauw via 06 82 56 60 77 (HRM adviseur).   

  

Planning 

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 3 mei 2021. Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar: 

info@hcwb.nl gericht aan mevrouw H.P.C. (Irma) van der Pluijm, algemeen directeur. De gesprekken 

vinden plaats in week 19 en 20. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland in week 21. De 

gesprekken worden gehouden via ZOOM. Een ‘Lumina’ test kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure.  

We zien uit naar je komst! 
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