
Een samenwerkingsverband van zorgpartijen

Patiëntgegevens sneller, veiliger en vollediger

bij de juiste zorgverlener

Zorgaanbieders helpen met de invoering van 

e-health

Een netwerk van zorgprofessionals, burgers,

zorgmanagers, ICT-afdelingen en andere

regionale of landelijke partijen

Mensen bij elkaar brengen en samen zoeken

naar de best passende digitale samenwerking

Sleutelnet zoekt Junior Projectleider

What's in it for you?

Wie zijn wij?

Nieuwsgierig geworden?

Jasper van Sambeek (directeur) 

Inge Siderius (projectleider) 

App of bel ons of loop even langs voor

een kopje koffie!

       06-27076719

       06-54966379

 

Samenwerken - Innoveren - Plezier en energie

2 minuten lopen
vanaf Leiden CS

WO-niveau
afgestudeerd

Great Place 
To Work 2021

Een functie als Junior Projectleider

voor 32-36 uur per week, vol

uitdaging en afwisseling

Ruime opleidings-mogelijkheden en

ruimte voor ontwikkeling van

persoonlijke en professionele

vaardigheden

Functiegroep 50 van de CAO

Ziekenhuizen €3.043-€3.695 bruto

p/m, plus vakantiegeld en 13e maand.

Afhankelijk van ervaring

Telefoon van de zaak en

reiskostenvergoeding

071-5140130

info@sleutelnet.nl

www.sleutelnet.nl

Een hecht en open team met veel onderling 

 vertrouwen, zowel professioneel als persoonlijk



Je gaat meedenken over mogelijke oplossingen,
zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op gaan
staan en monitort de voortgang van projecten

Affiniteit met zorg en innovatie is
geen must, een leergierige en
proactieve instelling wel

Jij bent een energieke kandidaat die max. 2
jaar geleden is afgestudeerd op WO-niveau of
bezig is met afronden

Jij kunt mensen motiveren en
enthousiasmeren, bent gestructureerd en kan
goed overzicht houden

Wie ben jij?

Sleutelnet zoekt Junior Projectleider
Vrijheid - Veel leren - Kleine organisatie

Jouw rol

Organiseren
Faciliteren van bijeenkomsten
Analyseren van zorginnovaties
Implementeren van de oplossing

Projectondersteuning betekent bij ons:

Jij gaat meedraaien in de projecten van Sleutelnet
en leert om de brugfunctie te vervullen tussen
zorgpartijen en leveranciers

Onze cultuur
Naast héle goede dienstverlening, vinden wij het
belangrijk dat we plezier kunnen maken met elkaar

Wij gaan vaak borrelen, bootje varen door
Leiden of samen eten

We stellen met elkaar een vijftal kernwaarden
centraal:

Sta jij binnenkort met ons aan de buitenbar?

Solliciteren?
Stuur vóór 8 augustus iets waarmee wij jou leren
kennen naar info@sleutelnet.nl, en wie weet
nodigen we je uit voor een kennismaking

Als je wordt uitgenodigd spelen we graag eerst
een spelletje, daarna komt pas het gesprek

Bij een tweede uitnodiging geven wij jou een
bescheiden huiswerkopdracht om voor te
bereiden, waarmee je ook meteen andere
collega's leert kennen

Wij staan te popelen om jou hartelijk te
verwelkomen!

Naast jouw functie kan je bij ons ook één of
meerdere rollen vervullen, zoals mensenmens,
nachtburgemeester of praatjesmaker

Solliciteer vooral niet als jij je graag precies
laat vertellen wat je moet doen en het niet
graag gezellig hebt met jouw collega's

Wat betekent dit nou concreet?
Wij bepalen onze salarissen als team en geen
enkele meeting is verplicht, jij schat zelf in of een
overleg waardevol is. 

Denken in oplossingen

Verbinden en verbeteren

Sleutelnet is van ons allemaal

Toewijding aan topkwaliteit

Plezier en energie


