
 

 

VACATURE: PROJECTMEDEWERKER TALENTZ, 16-40 UUR PER WEEK  

Talentz is op zoek naar projectmedewerkers die per direct fulltime of parttime beschikbaar zijn. 

We hebben vacatures door heel Nederland en op dit moment zoeken we medewerkers voor een 

van onze opdrachtgevers in Rotterdam!  

Talentz (onderdeel van de Careffect Groep) ondersteunt zorginstellingen in Nederland op het 

gebied van ICT, administratie en kwaliteit. We bieden talenten met een HBO- of WO opleiding die 

affiniteit hebben met de zorg een eerste uitdagende stap in hun carrière. Iedere 

projectmedewerker wordt geselecteerd op basis van de juiste competenties en krijgt een 

opleiding op maat, zodat hij of zij succesvol kan zijn in het bereiken van resultaten. Ben jij 

analytisch en flexibel? Wil je ervaring opdoen in een van de ziekenhuizen van Rotterdam of ben 

je toe aan een nieuwe stap in je carrière? Solliciteer dan direct!  

Wat houdt het in?  

Als projectmedewerker bij Talentz ga je aan de slag in verschillende ziekenhuizen. Op dit moment zijn 

wij op zoek naar projectmedewerkers voor een opdrachtgever in Rotterdam. Als projectmedewerker word 

jij ingezet op de Zorgadministratie van het ziekenhuis. Je gaat je bezighouden met twee verschillende 

projecten: het project Belconsulten en het project Zwevende Verrichtingen. Je maakt kennis met het EPD 

HIX en met de DBC-systematiek binnen het ziekenhuis en je zult onderdeel zijn van een team 

projectmedewerkers die wordt begeleid door een van de Consultants van Careffect.  

Wat verwacht Talentz van jou?  

- Zorg/Medische achtergrond (studie of relevante werkervaring)  

- Computervaardig 

- Flexibele opstelling  

- Lost binnen de afspraken zelfstandig problemen op en geeft aan wanneer hulp van 

expertisen/derden moet worden ingeschakeld  

- Flexibel inzetbaar in ieder geval tot december (met mogelijkheden tot verlenging)   

Wat biedt Talentz jou?  

- Een studie gerelateerde bijbaan  

- Mogelijkheden tot doorgroei  

- Professionele begeleiding door consultants van Careffect  

- Een salaris van €15,- per uur (incl. reiskostenvergoeding en 8% vakantiegeld) 

- Een contract tot en met december (met mogelijkheden tot verlenging)  

Heb je interesse? Kijk voor deze en overige vacatures op www.talent-z.nl, mail naar info@talent-

z.nl of bel naar 0612263243.m van resultaten. 
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