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Vacature projectmanager, 32-38 uur per week 

Wat ga je doen? 

• Als projectmanager vervul je een sleutelrol bij de realisatie van het strategisch meerjarenplan van de 

organisatie.  

• Samen met de programmamanager ben je collegiaal verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, 

waardoor de doelen en speerpunten uit het meerjarenplan integraal met elkaar tot uitvoering worden 

gebracht. 

•  Je bent ook zelfstandig verantwoordelijk voor eigen projecten. De programmamanager vervult hier de 

coördinerende rol en jullie werken nauw samen met de data scientist om tot afstemming te komen over de 

realisatie van projectresultaten.  

• Je bent zowel regisseur, vraagbaak als sparringpartner voor medewerkers binnen de projecten en voor het 

directieteam.  

• Met een resultaatgerichte focus en sterke communicatieve vaardigheden weet je project-medewerkers tot 

doelrealisatie te bewegen.  

• Je rapporteert rechtstreeks aan het directieteam over de voortgang van activiteiten, de inhoudelijke 

kwaliteit ervan en de resultaten. 

Wij zoeken… 

• Een gepassioneerde professional met ijzersterke projectmanagementkwaliteiten; 

• Je hebt aantoonbare ervaring als projectmanager binnen de eerstelijnszorg; 

• Je bent in staat om in complexe situaties overzicht te houden en regie te voeren; 

• Je beweegt je makkelijk in een politiek speelveld en durft besluiten te nemen; 

• Je kunt onafhankelijk en overstijgend denken en werken; 

• Je hebt oog voor resultaat maar ook voor verbinding en het creëren van draagvlak. Je kunt de ‘lijn’ 

stimuleren om noodzakelijke dingen op te pakken; 

• Minimaal HBO opleidingsniveau. 

• Relevante werkervaring in de zorg is een vereiste. 

Wij bieden… 

• Een uitermate dynamische organisatie-omgeving waarbij verschillende uitdagende elementen 

samenkomen tot één functie; 

• Een marktconform salaris met bijbehorend secundair arbeidsvoorwaardenpakket; 

• Een jaarcontract, met de intentie om dit op termijn om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. 

Over DrechtDokters 

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief 

hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio. DrechtDokters bestaat uit een coöperatie, een zorggroep 

en een huisartsenpost. Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 

huisartsenpraktijken in de regio van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. DrechtDokters helpt hen bij 

het vervullen van hun centrale rol in het (medische) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt. 

DrechtDokters ondersteunt deze huisartsen waar nodig en gewenst in hun rol van hoofdaannemer/regisseur 
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van (medische) eerstelijns zorg. DrechtDokters doet dit via het aanbieden van diensten die leiden tot 

verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Daarnaast zet DrechtDokters zich in om de continuïteit 

en de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Seegers, e-mail 

personeelszaken@drechtdokters.nl, telefoon 078-2020040. 

Interesse? 

Ben je enthousiast geworden? Dan leren wij je graag beter kennen! Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelszaken@drechtdokters.nl. Een persoonlijkheidstest maakt onderdeel uit van de procedure. 


