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MEDEWERKERS PROFIEL R002412 

Medewerker  kwalificaties 
 

Project voorbeelden 

Kandidaat heeft de afgelopen jaren aan diverse 
rollen invulling geven. Zijn stijl typeert zich als 
klantgericht, zakelijk, empatisch en doelgericht. 
Hij heeft een scherpe kijk op het aansluiten van 
informatiesystemen op (bedrijfs)processen en is 
een expert in het vertalen van de business 
behoefte naar ICT engineers en beheerders 
 
 
Regio   Nederland 
 
Opleiding  HBO+ 
 
Specialiteiten  Projectleiding,Consulting, 
      
Talen   Nederlands, Engels,Duits
    
Marktsegmenten Kantoor,Zorg 
 
Branche-ervaring 10 jaar 
 
Kennisgebieden: 
 
ISO9000  Senior 
ITIL  Senior 
BiSl  Medior 
Prince2  Medior 
Analyse & Ontwerp  Senior 
Lean  Medior 
Trainer  Senior 
 
 
Medical IT  Senior 
 
PET   
MRI     
Sectra 
PACS 
G2 
Hiscom 
RIMS 
IBC 
CADstream 
Mamografie 
EPED 
MIS 
SOVAS 
 
 
 
 
 
 

Zorg 
Functie: Coördinator Technisch Cluster RRN 
Opdracht: 
Het technisch cluster van de divisie Radiologie, 
Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde (RRN) is 
verantwoordelijk voor het (functioneel)beheer en 
onderhoud van zo’n 800 netwerk gerelateerde 
componenten waarmee rond de 2000 gebruikers 
binnen het UMC Utrecht worden bediend. 
 
Rol: 
Kanidaat was  verantwoordelijk voor de algehele 
organisatie en aansturing van het cluster bestaande 
uit 5 applicatiebeheerders, 4 ICT engineers, 4 
Medisch Technisch engineers en 2 ondersteunende 
functies. Daarnaast is het de taak van de coördinator 
technisch cluster om ICT en technische projecten te 
leiden of te faciliteren; 
----------------------------------------------------------------- 
 
Zorg 
Functie: Interim manager Administratie 

Radiologie en Nucleaire 
Geneeskunde 

Opdracht 
Op deze afdeling liepen erg veel zaken niet goed 
kandidaat is door het management gevraagd om 
orde op zaken te stellen. 
 

        Rol:  
Zorgde voor de aansturing van 2 teamleiders en 24 
administratief medewerkers van de administratie. 
Zorgde voor een reductie van werkplekken. 
Droeg bij aan de reorganisatie van de afdeling. 
Diende voor de planning en organisatie van de  
verbouwing en herinrichting van de afdeling 
----------------------------------------------------------------- 
 
Automotive 
Functie: Analyse & Ontwerp /trainer 
Opdracht: 
Opdrachtgever heeft  software ontwikkeld voor de 
automotive. Hier werkt een grote groep met 
ontwikkelaars aan. 
 
Rol: 
Kandidaat werd gevraagd om te kijken naar analyse 
en ontwerp en test en een coachen van de 
technische medewerkers. 
Ondersteuning bieden aan de aanwezige 
projectleider. 
 
 


