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Consultant Healthcare M/V
Ben jij op zoek naar de volgende stap in je carrière? Ben je bekend met logistieke processen in
de zorg en heb je kennis en ervaring op het gebied van ontwerpvraagstukken?
Dan zoeken wij jou!
Functieomschrijving
Als consultant vervul je een voortrekkersrol bij projecten rondom zorg logistieke processen en
ontwerpvraagstukken van high care afdelingen. Je opereert in een sterk groeiende professionele
omgeving met veel ruimte voor zelfstandig ondernemerschap. Je houdt je in teamverband bezig
met het bedenken, inrichten, testen en begeleiden van werkproces gerelateerde oplossingen
voor ziekenhuizen en privéklinieken. Daarbij coach je gebruikers en ontwerpteams en vertaal je
werkprocessen in ontwerpuitgangspunten.
Jouw verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
o Het vertalen van processen waarbij de gebruiker en patiënt centraal staan naar
functionele, duurzame ontwerpuitgangspunten voor de betreffende afdeling;
o Het creëren van ruimtelijke en functionele eisen die als basis dienen voor het
bouwkundig- en technisch ontwerp;
o Toetsen en optimaliseren van schetsontwerpen en samen met een ontwerpteam
toewerken naar een definitief ontwerp;
o Protocollering van de logistieke werkprocessen voor ingebruikname;
o Coördinatie van de inrichtingsplannen en medische inventaris en in nauwe
samenwerking met de betrokken projectmanager van OKCN toewerken naar een
technisch ontwerp;
o Begeleiden en toetsen van functionele faseringsplannen;
o Begeleiden van de implementatiefase;
o Signaleren en benutten van kansen in de markt;
o Signaleren en proactief acteren ten behoeve van optimalisatie van bedrijfs- en
kwaliteitsprocessen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met:
o Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau;
o Proceskennis in de relevante (zorg-)domeinen;
o Kennis en ervaring in procesoptimalisaties;
o Vaardigheden om een team aan te sturen.
Om deze functie op professioneel niveau te kunnen vervullen, is het van belang dat je:
o Een natuurlijke drang hebt om je in zaken te verdiepen/verder te ontwikkelen;
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Goed kunt communiceren;
Beschikt over bovengemiddelde adviesvaardigheden;
Resultaat gericht/oplossingsgericht bent met focus op kwaliteit;
Analytisch bent en tegelijk ook een generieke overview hebt.

Wij bieden
Je werkt samen met getalenteerde 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:
o Een marktconform salaris;
o Een passende oudedagsvoorziening;
o Flexibele werktijden;
o Een leaseauto, laptop, telefoon en tegemoetkoming t.b.v. inrichting thuiswerkplek.
Over OK Consultancy Nederland
OKCN specialiseert zich in advisering, (her)implementatie en projectmanagement van
zorgprocessen voor Healthcare-organisaties. Met ons enthousiaste team van ervaren
professionals werken wij met passie bij onze klanten en ondersteunen wij bij een groot aantal
projecten.
OKCN wil vooroplopen in (zorg)innovatie, procesverbetering, duurzaamheid en nieuwe
technieken. Continue opleiding en kennisuitwisseling vormen daarbij een belangrijke basis.
Onze medewerkers krijgen daarom voldoende ruimte om zich te ontwikkelen tot de beste
consultants in de Healthcare branche.
Wij hebben ruime ervaring in de zorg- en medisch technische branche en spreken de taal van
verschillende stakeholders in het primaire zorgproces, het bouwkundige proces en de
ondersteunende technologie. Daartoe ontwikkelen we business cases, strategieën en roadmaps
voor renovatie en/of nieuwbouwtrajecten. Op deze manier biedt OKCN bewezen meerwaarde
op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
We hebben meer dan 25 jaar relevante kennis en ervaring binnen de zorg;
Onze aanpak kenmerkt zich door co-creatie;
We hebben aandacht voor de gevolgen van veranderingen op de mensen binnen het
primaire proces;
We zijn gedreven in het neerzetten van een tastbaar en duurzaam resultaat.
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Interesse?
Dan maken we graag kennis met je.
Solliciteer direct online via erik.burgmeijer@okcn.nl en stuur ons je CV en motivatie.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Erik Burgmeijer via
telefoonnummer 06 557 24 731.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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