WANTED: Project Manager Gynaecology Noord-Nederland
Bedrijfsomschrijving
Titus Health Care wil het verschil maken in het dagelijks leven van de Nederlandse vrouw. Middels
onze jarenlange ervaring, kennis en krachtig netwerk willen wij een bijdrage leveren aan de
gezondheidszorg. We zijn een klein dynamisch en gedreven team dat opereert tussen wetenschap en
business op het gebied van de Women’s Health.
Ter versterking van onze kleine maar sterk groeiende organisatie in Hoofddorp zijn wij per direct op
zoek naar een Project Manager Gynaecology Noord-Nederland.
Om deze veelzijdige en verantwoordelijke functie te kunnen uitvoeren wordt het volgende van je
gevraagd:
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•

•
•
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Wat zijn je werkzaamheden?
Je bent als Project Manager Gynaecology primair aanspreekpunt voor de ziekenhuiszorg
(gynaecologen & apothekers) en verloskundigen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Noord-Holland, Flevoland).
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop, informatievoorziening, service van onze portfolio (T-Safe,
Multi-Safe, Ballerine, Bemfola, instrumenten) aan ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken in
Noord-Nederland.
Je organiseert bijeenkomsten, nascholingen en trainingen voor zorgprofessionals.
Je bent de oren en ogen van ons bedrijf en bent betrokken bij de introductie van nieuwe
gynaecologische producten.
Je denkt en helpt mee met de Women’s Health bedrijfsstrategie van Titus Health Care.
Je bent 80% van je tijd werkzaam in de regio en 20% op kantoor in Hoofddorp.
Wat zijn je eigenschappen?
Je hebt minimaal hbo-niveau, relevante werkervaring en affiniteit met Women’s Health.
Je vindt het leuk om strategisch mee te denken en dit operationeel te vertalen.
Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed autonoom werken.
Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
Je bent flexibel en bereid om soms in de avonden te werken.
Wat bieden wij?
Een klein gezellig team met gedreven collega’s.
Een werkomgeving waarin je opereert tussen bedrijf, wetenschap en zorgverlener.
Ruimte voor creativiteit en eigen initiatief.
Alle kansen om je te ontwikkelen.
Aanstelling 4-5 dagen per week.
Salarisindicatie fulltime dienstverband € 3.000 - € 3.500.
Lijkt deze functie je op het lijf geschreven? Reageer dan vóór 12 maart 2019 via
office@titushealthcare.nl.

