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Projectmanager M/V
Organisatie
OK Consultancy Nederland adviseert binnen de gezondheidszorg ziekenhuizen en privéklinieken.
In samenwerking met de opdrachtgever realiseren we state-of-the-art operatiecentra of andere high
care omgevingen zoals een intensive care unit, MDL afdeling of bijvoorbeeld de centrale sterilisatie
afdeling. Dit doen we door bewezen ervaring en inhoudelijke kennis te combineren, zodat het voor de
ontwerpende- en realiserende partijen toepasbaar wordt. Daarnaast doen we diepgaand onderzoek
onder de meest succesvolle afdelingen in de wereld.
Binnen OK Consultancy Nederland werken we op het snijvlak van het primaire werkproces en
bouwkunde. We helpen ziekenhuizen om hun prestaties verder te verbeteren door de uitgangspunten
van de gebruiker te vertalen in concrete technologische oplossingen. Daartoe ontwikkelen we business
cases, strategieën en roadmaps voor renovatie- en/of nieuwbouwtrajecten.
Functieomschrijving
Als projectmanager vervul je een voortrekkersrol bij projecten rondom processen en
ontwerpvraagstukken van operatieafdelingen en andere high care omgevingen. Je bedenkt, test en
begeleidt samen met de consultants concrete oplossingen voor werkprocessen gerelateerd aan een
juiste hygiënische zonering. Daarbij coach je gebruikers en ontwerpers en bewaak je de gehele
projectplanning. Je zorgt ervoor dat de ‘communicatiecirkel’ rond is zowel binnen als buiten het
projectteam.
Jouw projectmanagement taken bestaan o.a. uit:
o Verslaglegging van projectteam bijeenkomsten;
o Opzetten en bewaken van actiepunten;
o Samen met gebruikers inventariseren van werkprocessen;
o Organiseren en begeleiden van dummysessies;
o Voorbereiden van een ruimtelijk en functioneel pakket van eisen;
o Inventariseren van technische eisen met gebruikers, medische techniek en het facilitair bedrijf;
o Projectteam ondersteuning bij de controle van tekeningen en faseringsplannen.
Plaats in de organisatie
Bij OK Consultancy Nederland word je in de volgende vakgebieden ingezet: primaire werkprocessen,
vaste medische inrichting (VMI), validatie en implementatie.
Binnen de desbetreffende projecten word je aangestuurd en rapporteer je rechtstreeks aan de
verantwoordelijke consultant. Bij gebleken geschiktheid is het mogelijk door te groeien naar de rol van
consultant.
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Kwalificaties
o Inhoudelijke kennis van werkprocessen op een operatieafdeling is een pré;
o Goede timemanagement skills, waarbij er de vrijheid is om zelfstandig te plannen;
o Sterke communicatieve vaardigheden; toont zich een professionele gesprekspartner met medisch
specialisten, vergadert proactief en neemt waar nodig de leiding;
o Beheersing van MS Office;
o Projectervaring met een bouwprocessen;
o Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
o Bij voorkeur woonachtig in het midden van het land.
Persoonskenmerken
o Treedt representatief en verzorgd opdrachtgevers tegemoet en toont de wil om de opdrachtgever
actief te helpen;
o Is altijd bereid iets extra’s te doen;
o Kan alleen en onder druk werken;
o Kijkt met opdrachtgevers ver vooruit in de toekomst en durft uitdagingen aan te gaan;
o Zoekt bij iedere uitdaging een passende oplossing en toetst deze actief;
o Kan snel en concreet schakelen vanuit verschillende situaties;
o Toont materiedeskundigheid, overwicht, degelijkheid en inlevingsvermogen;
o Luistert interactief.
Wij bieden
Je werkt samen met collega's aan uitdagende projecten voor de top van de Nederlandse
gezondheidszorg. Binnen OK Consultancy Nederland bieden wij veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Ook krijg je de kans om vanuit je expertise bij te dragen aan het beleidsplan voor nationale
en internationale ontwikkelingen van OK Consultancy Nederland.
Bovendien bieden wij je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een:
o Aantrekkelijk salaris;
o Fulltime dienstverband met flexibele werktijden;
o Leaseauto;
o Oudedagsvoorziening ingericht op je persoonlijke situatie;
o Laptop en iPhone, ingericht op “het nieuwe werken”;
o Onkostenvergoeding.
Interesse?
Dan maken we graag kennis met je. Solliciteer direct online via info@okcn.nl en stuur ons je CV en
motivatie.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Janet Vissinga via telefoonnummer
06 200 07 200.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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