
 

Sta jij aan het begin van je carrière als Consultant Zorg en ICT en wil je graag werken voor interessante 

opdrachtgevers met zeer gemotiveerde en betrokken professionals? Kom dan ons team versterken! 

 

Junior Consultant Zorg en ICT 
36-40 uur per week 

 

Als Junior Consultant ondersteun je, samen met een collega Consultant, opdrachtgevers in de zorg en overheid bij 

het, op zijn/haar eigen niveau, efficiënter inrichten van hun zorg en ICT-processen. Je ondersteunt in de advisering 

over ICT vraagstukken en ondersteunt in de begeleiding van diverse trajecten. Dit doe je vanuit inhoudelijke kennis 

op functioneel en technisch vlak van de in gebruik zijnde  systemen en software applicaties en bijbehorende 

zorgprocessen. Samen met de opdrachtgever bekijk je waar knelpunten en oplossingen liggen om vervolgens de 

gekozen oplossing te realiseren. 

 

Je bent flexibel inzetbaar en vervult, afhankelijk van ervaring en kennis, diverse rollen zoals bijvoorbeeld 

projectleider, adviseur of specialist zorgstandaarden. 

 

Je bent inhoudelijk gemotiveerd, nieuwsgierig, oplossingsgericht en gericht op samenwerken en gedreven de zorg te 

verbeteren met slimme ICT! 

 

Dit ga je doen:  

Als Junior Consultant Zorg en ICT werk je, samen met enthousiaste en gedreven collega’s, aan interessante en 

complexe projecten in ziekenhuizen, regionale samenwerkingsverbanden en landelijke programma’s. 
 

• Je draagt samen met collega’s zorg voor een efficiënt en resultaatgerichte oplossing voor het inrichten van 
zorg- en ICT processen en zorgt voor een goed lopend proces van advies tot implementatie en bent 

gespreks- en sparringpartner van de klant, de zorgverlener, de ICT beheerder, tot het niveau van de 

informatiemanager.  

• Je ondersteunt in de advisering over gewenste functionele en technische oplossingen en begeleid 

technische implementaties.  

• Je coördineert changes en ondersteunt in de inrichting van beheerprocessen op basis van specifieke en 

inhoudelijke projectkennis. 

 

Als Junior Consultant krijg je uiteraard van ons de juiste begeleiding om jezelf te kunnen ontwikkelen tot zelfstandig 

Consultant. 

 

En breng jij graag jouw specifieke kennis over op andere vakgenoten, dan kun je als trainer aan de slag binnen onze 

PHIT Academy. 

 

Je bent: 

• Inhoudelijk gemotiveerd en nieuwsgierig met affiniteit voor Zorg en ICT. 

• 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: 

• HBO/WO-werk en denkniveau. 

• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring met domeinkennis ICT en kennis van interoperabiliteit 

binnen de zorg (kennis van het zorgdomein is een pre). 

• Enige ervaring in projectmanagement.  

• Kennis van de zorgprocessen en/of de daarop gerichte ICT-services (informatie en applicatie laag) is 

een pre. 

• Kennis van zorgstandaarden (HL7, DICOM, XDS) of medische applicaties is een pre. 
• Het vermogen om je snel aan te passen aan dynamische en veranderende eisen en behoeften. 

 



 

Over Medical PHIT: 

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. 

 

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 binnen een informele werksfeer met korte lijnen 

en ruimte voor eigen initiatief. 

• Krijg je de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren, met goede 

opleidingsmogelijkheden. 

• Heb je de vrijheid om je werk zelf in te richten, we werken hybride. 

• 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 Junior Consultant Zorg en ICT naar vacature@phit.nl t.a.v. Miranda 

van Lunteren of neem contact op via +31 (0)30 8200 070. 

mailto:vacature@phit.nl

