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(Junior) Projectmanager M/V (36-40u) 
 

Doen waar je altijd al goed in was, maar toe aan een volgende stap met aantrekkelijk 
groeiperspectief? Dan zoeken wij jou! 
 
Functieomschrijving 
Als (junior) projectmanager ben je de spin in het web projecten rondom processen en 
ontwerpvraagstukken van operatieafdelingen en andere high care omgevingen. Je bedenkt, test 
en begeleidt samen met de consultants van OKCN 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 en je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke 
consultant binnen je projecten. 
 
Je zult samen met de verantwoordelijke consultant van OKCN in teamverband werkprocessen 
gaan inventariseren en daarbij de gebruikers actief begeleiden. Je verzorgt de verslaglegging van 
projectteam bijeenkomsten waarbij je eveneens een actiepuntenlijst opzet en bewaakt.  
Je organiseert en begeleidt dummysessies en bereidt een ruimtelijk en functioneel pakket van 
eisen voor.  
Verder inventariseer je technische eisen met gebruikers, de medische techniek, ICT en facilitair 
bedrijf en controleer je tekeningen en faseringsplannen. 
  
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken iemand met: 

o Bij voorkeur een afgeronde opleiding op HBO niveau of hoger; 
o Medische kennis van zorgprocessen en procesoptimalisaties; 
o Bij voorkeur ervaring met bouwprocessen; 
o Inhoudelijke kennis van werkprocessen op een operatieafdeling of andere highcare 

afdeling is een pré; 
o Goede timemanagement skills, waarbij er de vrijheid is om zelfstandig te plannen. 

 
Om deze functie op professioneel niveau te kunnen vervullen, is het van belang dat je: 

o Representatief onze opdrachtgevers tegemoet treedt en de wil toont om de 
opdrachtgever actief te helpen; 

o Bereid bent iets extra’s te doen; 
o Teamspeler die ook alleen en onder druk kan werken; 
o Met opdrachtgevers ver vooruit kijkt in de toekomst en je uitdagingen durft aan te gaan; 
o Bij iedere uitdaging een passende oplossing zoekt en deze actief toetst; 
o Snel en concreet kan schakelen vanuit verschillende situaties; 
o Materiedeskundigheid, overwicht, degelijkheid en inlevingsvermogen toont; 
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o Interactief kan luisteren; 
o Het fijn vindt om “onderweg” te zijn. 

 
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. Wij zullen je bij gebleken geschiktheid stimuleren om door te groeien 
naar de rol van projectmanager/consultant. 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. 

mailto:erik.burgmeijer@okcn.nl

