Abrumet is op zoek naar een Junior Projectmanager m/v
Bent u net afgestudeerd, heeft u een masterdiploma en bent u geïnteresseerd in de gezondheidssector?
Heeft u zin om deel te nemen aan de revolutie die het elektronisch delen van gezondheidsgegevens vormt?
Bent u veelzijdig en heeft u goede analytische eigenschappen? Schrikt een complexe werkomgeving u niet
af? Beschikt u over teamgeest? Dan is deze functie van Junior Projectmanager u op het lijf geschreven!
Abrumet is een kleine innovatieve vzw die, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk, het elektronisch
delen van gezondheidsgegevens tussen de zorgactoren mogelijk maakt. De doelstelling? Een betere kwaliteit
van de zorg voor de patiënt. Abrumet is tevens het Brusselse platform voor bespiegeling en overleg op het
vlak van e-gezondheid. Op grond van haar ervaring, biedt ze haar expertise aan op het gebied van egezondheidsbeleid.
Wij leiden u eerst op en leren u alles over onze instrumenten en diensten. Daarna biedt u als Junior
Projectmanager ondersteuning bij verschillende opdrachten en leidt u onder de supervisie van de algemeen
directrice verschillende projecten in goede banen. Zo doet u ervaring op in een sector met toekomst.
Verantwoordelijkheden
- In het kader van de vaccinatie tegen COVID-19 ondersteunt u de vaccinatieregistratie en ontfermt u
zich over de helpdesk ter ondersteuning van de entiteiten die vaccineren (woonzorgcentra,
ziekenhuizen, collectiviteiten, vaccinatiecentra).
- U neemt deel aan de lancering van onze nieuwe app van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.
- U volgt de uitrol op van de updates en de nieuwe functionaliteiten van het Brusselse
Gezondheidsnetwerk en werkt de documentatie bij.
- U biedt administratieve ondersteuning in het kader van een zwangerschapsverlof.
Opleiding en ervaring
- U beschikt over een master op economisch of managementgebied.
- Werkervaring is geen vereiste: wij leiden u op.
- U bent tweetalig of beschikt ten minste over een zeer goede leesvaardigheid in het Frans en het
Nederlands.
Talenten en competenties
- U bent soepel, nieuwsgierig en flexibel en weet zich goed aan te passen aan een startupmentaliteit.
- U heeft een goed analytisch vermogen en houdt van werken op complexe terreinen. U analyseert
problemen op objectieve wijze. U denkt in grote gehelen. U beschouwt het zoeken naar
oplossingen voor nieuwe hindernissen eerder als een spelletje dan als een last. Conceptuele ideeën
ontwikkelen en uitvoeren geeft u energie.
- Computerapplicaties heeft u snel onder de knie.
- U bent pragmatisch ingesteld: u houdt van organiseren, prioriteiten bepalen en de procedures
volgen.
- U bent in staat om zelfstandig projecten te leiden. Maar u beschikt ook over teamgeest.
Ons aanbod
Wij bieden u een COD binnen een kleine vzw met een ondernemersgeest, met een aantrekkelijk
salarispakket. Stuur uw sollicitatie (cv en sollicitatiebrief waarin u concreet aantoont dat u over ten minste 2
van de gezochte talenten/competenties beschikt) ten laatste op 26 februari ter attentie van:
aylin.ture@abrumet.be. Werkervaring wordt niet gevraagd, maar sollicitaties zonder sollicitatiebrief komen
niet in aanmerking voor de vacature.

