Vacature Coördinator e-health
Organisatie
De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is een samenwerkingsverband van
huisartsen, die in de provincie Groningen en Noord Drenthe integrale zorg voor
patiënten met chronische aandoeningen organiseert, en huisartsen faciliteert bij het
leveren van kwalitatief hoogwaardige integrale zorg en zorgvernieuwing, in
samenwerking met diverse ketenpartners in de eerste en de tweede lijn. Zie voor
meer informatie www.ghcgroningen.nl.
De ontwikkelingen rond de digitalisering in de zorg, zoals e-health, persoonlijke
gezondheidsomgevingen (pgo’s), communicatie apps en diverse portalen, gaan snel.
Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan het implementeren van deze nieuwe
ontwikkelingen en aan het professionaliseren en standaardiseren van digitalisering.
Vanwege de toename van deze ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende activiteiten
zoekt de GHC een deskundige en enthousiaste

Coördinator e-health
32 uur per week
Functie inhoud
De coördinator e-health ondersteunt bij lopende projecten inzake digitalisering (zoals
digitale consultatie tussen huisartsen en medisch specialisten) en bij innovaties op
dit gebied.
Het koppelen met of integreren van diverse (regionale) ICT-applicaties waar
zorgverleners en instellingen mee werken is één van de uitdagingen voor de
komende jaren. Dat geldt onder andere ook voor het implementeren van veilige
digitale communicatie met patiënten en tussen zorgverleners onderling. Ook zijn er
veel ontwikkelingen rond het uitvoeren van data-analyses, waarbij met name de
praktische toepasbaarheid voor zorgverleners van belang is. In deze functie ben je
zowel betrokken bij het ontwikkelen van visie en beleid op deze onderwerpen als ook
bij de implementatie daarvan.
Benodigde persoonlijke eigenschappen/competenties
• Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
• Affiniteit met eerstelijns gezondheidszorg, in het bijzonder de huisartsenzorg
• Sterk analytisch vermogen
• Goed in staat om zelfstandig en resultaatgericht te werken
• In staat om complexe technische materie op begrijpelijke wijze te verwoorden
cq. te beschrijven
• Uitstekende schrijfvaardigheid
• Actieve, op samenwerking gerichte houding

•
•
•

Flexibel, ook in werktijden (bereid om in voorkomende gevallen tijdens de
avonduren te werken)
Ondernemend en enthousiasmerend
In bezit van rijbewijs en auto

Opleidingseisen
Afgeronde wo/hbo-opleiding, bijvoorbeeld richting Health Science, Biomedical
Engineering, Gezondheidswetenschappen of Technische Bedrijfskunde.
Vereiste werkervaring
Enige werkervaring in een soortgelijke functie is gewenst.
Positie in de organisatie
De coördinator e-health staat onder leiding van het management van de GHC en
rapporteert aan het management.
Omvang, duur en inschaling van de functie
Salariëring vindt plaats op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling van ELANN. De
inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft een aanstelling voor de
duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Meer informatie
Voor vragen en meer informatie zie www.ghcgroningen.nl of via Tineke Hummel of
Marcel van Keulen (secretariaat@ghcgroningen.nl / 050-3695039)

