
 

 

 

Interoperabele ICT-adviseur-/projectleider 2022 

Voldoe jij aan ons motto: eager to learn, eager to perform? VerhoogICT B.V. is per direct zoek naar 

een (interoperabele) ICT-adviseur-/projectleider ter versterking van ons team (32 tot 40 uur).  

Functieomschrijving  

Als (interoperabele) ICT-adviseur-/projectleider ben jij dé essentiële schakel bij VerhoogICT voor onze 

advies- en projectmanagement opdrachtgevers. Dit is hoofdzakelijk in de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Jij zorgt dat je de gezondheidzorg in Nederland verder kunt helpen met de digitale transformatie en 

in gezamenlijkheid met alle betrokken stakeholders hét verschil kunt maken. Voor deze functie is het 

belangrijk dat je autonoom op operationeel, tactisch en strategisch niveau kan acteren binnen een 

(regio)-organisatie of samenwerkingsverbanden.  

Werkzaamheden 

- Je voert op pragmatische wijze opdrachten uit op het snijvlak van ICT en de zorg;  

- Je schrijft adviesrapporten en voorstellen ter verbetering van bestaande werkprocessen en 

ICT-oplossingen-/leveranciers; 

- Je maakt functionele instructies en flowcharts voor (juist) gebruik van EPD-systemen en 

andere informatiesystemen;  

- Je bent verantwoordelijk voor je eigen planning, agenda, bewaakt zelf de voortgang van je 

projecten en signaleert tijdig eventuele risico’s gedurende een project.  

Wat bieden wij 

- Een leerzame en afwisselende functie in een kleinschalig team – en bent nauw betrokken in 

de grotere (ICT)-teams van onze opdrachtgevers;  

- Mogelijkheden tot het volgen van trainingen en het behalen van certificaten; 

- Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot senior projectleider-/adviseur ICT; 

- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 

- Een laptop en smartphone;  

- De beschikking over een auto (B-klasse) indien noodzakelijk-/gewenst; 

- Je salaris is afhankelijk van werkervaring, opleiding en je commitment om onze adviestak 

verder uit te breiden.  

Wat vragen wij 

- Je beschikt ten minste over HBO werk- en denkniveau – en hebt een relevante afgeronde 

opleiding in de richting van deze functie;  

- Het vermogen om hoofd- en bijzaak goed te onderscheiden, waarbij je ook het onderscheid 

tussen gelijktijdige projecten met bijbehorende prioriteiten kunt onderscheiden. 

- Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met gegevensuitwisseling in de zorg, zoals 

EDIFACT en het LSP.  

- Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de AVG-wet- en regelgeving;  

- Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met EPD-systemen in de 

eerstelijnsgezondheidszorg;  

 



 

 

- Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met technische ICT-infrastructuur, zoals 

netwerkapparatuur, werkplekinrichting, VLAN-inrichting, firewalling, encryptie en cloud-

oplossingen;  

- Je bent communicatief vaardig en je beheerst de Nederlandse-taal in woord en geschrift 

perfect.  

- Je hebt ervaring met Windows 10/11, het Office-pakket, waaronder Microsoft Visio, voor het 

o.a. maken van flowcharts.  

- Een VOG-verklaring. 

Wie is VerhoogICT?  

VerhoogICT is dé innovatieve ICT-dienstverlener uit Rotterdam. Wij werken met en geloven in 

bewezen methodieken en figureren als sparringpartner voor onze opdrachtgevers. Wij geven onze 

opdrachtgevers nieuwe inzichten op ICT-gebied en brengen de informatievoorziening van onze 

opdrachtgevers naar een hoger- en veiliger plan. 

Onze dienstverlening is toegespitst op middelgrote organisaties die werkzaam zijn in de informele- 

en formele zorg en de advocatuur. Met onze jarenlange- en diepgaande expertise binnen deze 

sectoren helpen we onze opdrachtgevers graag verder op ICT-gebied. Wij weten wat er speelt bij 

onze opdrachtgevers en stemmen daar onze dienstverlening op af. 

Solliciteren  

Ben jij de interoperabele projectleider-/adviseur ICT die wij zoeken? Stuur zo spoedig mogelijk jouw 

motivatie en C.V. naar robin@verhoogict.nl t.a.v. Robin Verhoog. Voor eventuele vragen kun je 

telefonisch contact opnemen via: 010-3007152. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld.  
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