PROJECTMEDEWERKER
Voor ons hoofdkantoor in Zwolle zoeken wij een enthousiaste projectmedewerker op HBO niveau voor
24-32 uur per week.
Organisatie
Innofeet is een dynamische organisatie op het gebied van kwalitatief hoogwaardige voetzorg. Onze organisatie
is samengesteld uit podotherapeuten, diabetespodotherapeuten, sportpodotherapeuten, pedicures en diverse
specialisten op het gebied van interne bedrijfsprocessen. Innovatie, kwaliteit en een goede teamsfeer
kenmerken onze organisatie. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij alle ondersteunende diensten
centraal in Zwolle ondergebracht.
Functie
Als projectmedewerker houd jij je bezig met de uitvoering van uiteenlopende projecten binnen onze
organisatie. De projecten kunnen betrekking hebben op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Maar ook voor
bestaande business units (onder andere diabetische voetzorg) liggen er diverse taken op je te wachten. Je
bent verantwoordelijk voor de implementatie van de projectdoelstellingen en alle activiteiten die hieruit
voortvloeien. Het betreft een proactieve, afwisselende rol waarin je projectteams / management zo optimaal
mogelijk adviseert en ondersteunt. In deze functie is veel ruimte om taken naar je toe te trekken.
Wat vragen we van je?
 Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
 Je hebt een opleiding gevolgd in de richting van (technische) bedrijfskunde of bedrijfseconomie
 Je hebt affiniteit met de zorg en ICT
 Je hebt de ambitie om door te groeien tot projectleider
 Je bent resultaatgericht en een teamspeler
 Je bent daadkrachtig, initiatiefrijk en ondernemend
 Je bent betrokken en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Wat mag je van ons verwachten?
Een veelzijdige en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.
Verder bieden wij een marktconform salaris en een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a.
pensioenregeling, deelname collectieve zorgverzekering). Daarnaast is er aandacht voor individuele (loopbaan)
wensen en maak je deel uit van een specialistisch team met spontane collega’s.
We maken graag kennis met je
Heb jij belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor 10 januari 2020. We maken graag kennis met je.
Stuur je motivatie met CV naar pz@innofeet.nl t.a.v. Karen Nijmeijer. Voor meer informatie kan je contact
opnemen met ons op telefoonnummer: 088-031 3000.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

