MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in ICT in de Zorg. We zijn experts op het gebied
van interoperabiliteit op basis van standaarden en beelden in het bijzonder. We bijten ons vast in interessante,
vernieuwende projecten op het gebied van digitalisering.
Ben jij een ervaren juridisch adviseur en wil je graag werken voor interessante opdrachtgevers met zeer
gemotiveerde en betrokken professionals? Kom dan ons team versterken! Wij zoeken een:

Juridisch Consultant
36-40 uur per week
De Juridisch Consultant informeert en adviseert diverse opdrachtgevers in de zorg over juridische vraagstukken.
Een strategisch adviseur verifieert de achtergrond van het complexe vraagstuk van de opdrachtgever. Hij/zij
achterhaalt de vraag achter de vraag en maakt de IST-en SOLL-situatie inzichtelijk zodat een weloverwogen besluit
kan worden genomen.

Dit ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseren over juridische risico’s binnen diverse organisaties die werkzaam zijn in de zorg.
Adviseren over mogelijke oplossingsrichtingen gelet op de juridische kaders.
Maken van risicoanalyses met praktische handvaten toegespitst op processen en werkwijze van
opdrachtgevers.
Opstellen van juridische documenten waaronder adviezen, contracten, beleidsdocumenten en privacy
verklaringen.
Uitwerken van scenario’s.
Informeren en aanhaken van stakeholders.
Bepalen van prioriteiten.
Optioneel: Cursus geven in de PHIT Academy op jouw expertisegebied.

Je bent:
•
•
•
•
•

Expert op het gebied van juridische vraagstukken in de zorg, met affiniteit met IT en privacy.
Inhoudelijk gemotiveerd en nieuwsgierig.
Initiatiefrijk, overtuigend en gericht op samenwerken.
Een communicatief sterke teamspeler, in staat om complexe materie duidelijk uit te leggen.
Gedreven om de zorg te verbeteren.

Om in deze rol te slagen, beschik je over de volgende vaardigheden en ervaring:
•
•
•
•
•
•
•
•

WO-werk en denkniveau.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring in de zorg is een pre.
Gedegen kennis van ICT-techniek (netwerken, besturingssystemen en applicaties) in combinatie met
een goed inzicht in bedrijfs- en organisatorische (zorg)processen.
Domeinkennis recht in de zorg is een must. Domeinkennis informatierecht en privacy is een pre.
Ervaring in projectmatig werken en het leiden van projecten.
Je bent zorgvuldig in jouw werk, alert, integer en resultaatgericht.
Je hebt het vermogen om je snel aan te passen aan dynamische en veranderende eisen en
behoeften.
Je beschikt over uitstekende Nederlandse en Engelse mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden.

Bij MedicalPHIT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk je aan interessante en complexe projecten in ziekenhuizen, regionale samenwerkingsverbanden
en landelijke programma’s.
Werk je samen met enthousiaste en gedreven collega’s.
Krijg je de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren, met goede
opleidingsmogelijkheden.
Werk je samen in een informele en collegiale werksfeer met zeer korte lijnen en veel ruimte voor eigen
initiatief.
Heb je de vrijheid om je werk zelf in te richten, flexibel thuiswerken.
Krijg je een passend salaris en bijkomende arbeidsvoorwaarden met persoonlijke en collectieve
bonusregeling.
Reiskostenvergoeding of een leaseauto.
Kan je meedenken en werken aan de groei van het bedrijf.
Maak je impact in de zorg.

En je voelt je thuis bij onze kernwaarden:
•
•
•

“We are HIT experts.” Healthcare IT moet je daarbij breed zien.
“We make HIT work.” We zorgen ervoor dat IT gaat werken en daarbij zijn we creatief, doortastend en
gedreven om goed resultaat te leveren aan onze klanten.
“We all benePHIT.” Dat betekent dat jezelf, het team en de klant baat hebben bij wat we doen.

Belangstelling?
Stuur een e-mail met CV en motivatie voor Juridisch Consultant naar vacature@phit.nl t.a.v. Miranda van
Lunteren of neem contactop via +31 (0)30 8200 070.

