Vacature Senior projectleider NFU
Over de NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht
samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000
mensen. Het doel van de NFU is ervoor te zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs,
opleidingen en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere positionering van de
umc’s in een veranderend zorglandschap met verschillende stakeholders en tegenstrijdige
belangen. In dat kader treedt de NFU op als belangenbehartiger voor haar leden en speelt in op
kansen en bedreigingen. De NFU voert tevens regie op diverse programma’s en projecten in het
verlengde van de publiek-maatschappelijke doelstelling van de umc’s.
Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de NFU op zoek naar een
Senior projectleider NFU
Wat ga je doen?
Als (senior) projectleider werk je aan gezamenlijke projecten van de acht umc’s met impact op het
terrein van de zorg en gezondheid. Je coördineert diverse projecten op het terrein van zorg,
wetenschap, onderwijs en opleidingen. Je adviseert en faciliteert het bestuur bij het initiëren en
uitvoeren van deze projecten en zorgt voor een succesvolle realisatie. Je werkt daarbij samen met
diverse partijen, zowel binnen als buiten de umc’s, afhankelijk van het onderwerp. Je draagt zorg
voor afstemming en het creëren van draagvlak.
De helft van je tijd werk je aan het project ‘expertisecentra zeldzame aandoeningen’. In dit project
adviseert de NFU VWS over de erkenning van expertisecentra. Je coördineert dit project en geeft
invulling aan de beleidsmatige aspecten van het project. Je zorgt voor de inrichting van de
governance (oprichting stuur- en klankbordgroep) en bent secretaris van deze groepen. Je begeleidt
de optimalisatie van administratieve processen ter ondersteuning van de beoordelingsprocedure en
zorgt voor een goede voortgang van het project. Je stelt rapportages op voor stuurgroep en bestuur.
Je houdt de (inter-)nationale en politieke ontwikkelingen in dit veld bij en draagt zorg voor
afstemming met de portefeuillehouder bij VWS en andere betrokken partijen. De overige tijd werk je
aan diverse andere projecten.
Wat bieden wij?
In deze functie krijg je volop de ruimte om je eigen inbreng te geven, en functioneer je grotendeels
zelfstandig. Je wordt inhoudelijk aangestuurd door de bestuurlijke portefeuillehouder van de NFU.
Het betreft een 100% aanstelling (van een gemiddeld 36-urige werkweek), salarisschaal 11/12
volgens de cao umc’s. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de periode van 1 jaar, met
uitzicht op een vaste aanstelling.
Wat breng je mee?
Je hebt ervaring als projectleider/coördinator/beleidsadviseur en specifiek met het leiden van
projecten in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent goed bekend met het terrein van
gezondheid en zorg. Je bent een stevige persoonlijkheid en een verbinder die samenhang en
samenwerking binnen en rondom de projecten stimuleert. Je opereert strategisch, tactvol en bent
prettig in de omgang. Je denkt in kansen en bent in staat een duidelijke koers uit te zetten en
hieraan vast te houden. Je bent communicatief ingesteld, tactvol en diplomatiek, analytisch sterk,
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gewend om initiatief te nemen en flexibel in te spelen op kansen en mogelijkheden, en je kunt
partijen samenbrengen.
Verder beschik je over:
- een academisch opleidings-, werk-, en denkniveau
- een universitaire vooropleiding, bij voorkeur in de richting van
gezondheidswetenschappen/beleid en management in de zorg of bestuurskunde.
- ervaring met projectmanagement
- ervaring met het coördineren van beleidsprocessen
- een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
- onderhandelingsvaardigheden
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten dan kun je terecht op de website van de NFU (www.nfu.nl) of kun je telefonisch
contact opnemen met Carolien Bouma (030-2739880). Je sollicitatie kan je richten aan Carolien
Bouma via ettinger@nfu.nl vóór 29 april 2019.
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