
VACATURE: PROJECTMEDEWERKER  
Word jij blij van het verbeteren van de zorg? Ben je hands-on en kom je tot bloei in een dynamische 
omgeving? En heb je de ambitie om door te groeien en zelfstandig projecten uit te voeren?  

Dan hebben we een baan voor je! 

Wie zijn wij? 

InfinitCare is een snelgroeiend, dynamisch bedrijf dat de kwaliteit en de kosten van de zorg nu en voor 
volgende generaties beheersbaar wil houden. Dat doen we door inzicht te geven in de kwaliteit van 
zorgbehandelingen. Met behulp van onze baanbrekende applicatie SAM Zorgmonitor laten we het effect 
van zorgbehandelingen zien en geven we advies om zorgbehandelingen te verbeteren. Zodoende helpen 
we zorgaanbieders én zorgfinanciers om samen te werken aan betere zorg. 

Bij InfinitCare werken we met de volgende kernwaarden: 

– We doen wat we beloven 
– We lopen net iets harder 
– Klantbelang staat voorop 
– Betrouwbaar 
– We kijken vooruit 

Verantwoordelijkheid  

We zijn per direct op zoek naar uitbreiding van ons team 
met een enthousiaste projectmedewerker. Je 
ondersteunt de projectleider en het management team 
bij projecten, waarbij je een grote mate van 
zelfstandigheid krijgt. Je kunt bijvoorbeeld meteen aan 
de slag bij een baanbrekend project, waarbij de 
resultaten van honderden zorgaanbieders worden 
verzameld. 

Als Projectmedewerker ondersteun je de projectleider en het management team met het: 

 Plannen van verschillende projecten 
 Het regelen van de juiste resources 
 Opstellen van voortgangsrapportages (risico- en issuemanagement) 
 Rapporteren over de projectfinanciën 
 Beheren van de projectdocumentatie 
 Regelen van de Quality Assurance 
 Managen van de verschillende stakeholders 
 

Wat zien wij graag in jou terug?  
 

 Spin in het web die overzicht weet te behouden en niet schrikt van deadlines 
 Je bent klantgericht, assertief en integer 
 HBO+ denk- en werkniveau 
 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 
 Je bent zelfstandig, creatief, improviseert en werkt graag in teamverband 
 Je lost problemen op, bent kritisch, accuraat en besluitvaardig 
 Affiniteit met ICT 



 Ervaring met MS Office (Word, Excel) 
 Beschikbaarheid van 32-40 uur te Utrecht 
 

Wat bieden we jou? 

 Een uitdagende baan bij een sterk en snelgroeiend bedrijf, met volop doorgroeimogelijkheden. 
 Uitdagend en afwisselend werk voor vier dagen in de week 
 Inspirerende en informele werkomgeving 
 Groeimogelijkheden 

Vind jij dit interessant? En herken je je in onze kernwaarden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Solliciteer door je cv en motivatie te mailen naar info@infinitcare.com. Heb je inhoudelijke vragen over de 
functie? Neem dan contact op met Peter-Paul Laarhuis op 030-2040219. 

 

mailto:info@infinitcare.com

