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Functie

: Product Delivery manager

Omschrijving

: De Product Delivery Manager ontwikkelt productplannen passend bij de
bedrijfseconomische strategie en coördineert de uitvoering van dit plan.
In het bijzonder is Dedalus leverancier van een dienstverlener
zorgaanbieder (DVZA) oplossing welke onder de verantwoordelijkheid van
deze rol zal vallen. De Product Delivery Manager geeft daarnaast leiding
aan implementatie projecten.

Wat ga je doen

:

•
•
•
•
•
•

•

Wat neem je
mee

Tijdig opstellen van productplannen en de realisatie actief
ondersteunen
Opstellen en bewaken van de kwaliteitsnormen voor producten
binnen aandachtsgebied
Sturing geven aan projecten en betrokken projectmedewerkers
Opstellen en bewaken van offertes en projectplannen
Zorgdragen voor een tijdige en juiste ondersteuning bij escalaties
Onderhouden van contacten met derde partijen,
overheidsorganen, koepelorganisaties en subsidieverstrekkers voor
zijn/haar aandachtsgebied
Contact onderhouden met klanten

• • : 5 jaar relevante ervaring
• Leidinggevende capaciteiten met betrekking tot plannen,
organiseren, controle en motiveren
• Ervaring met product life cycle management
• Kennis van en ervaring met project management
methodieken
• Uitstekende communicatieve- en diplomatieke vaardigheden.
• Zeer diepgaande kennis van bedrijfsprocessen in de
gezondheidszorg en relevante communicatiestandaarden
zoals HL7 en FHIR
• Diepgaande kennis van integratietools zoals communication
servers
• Vermogen om binnen een veelheid van projecten zelfstandig
de juiste prioriteiten te stellen
• Handelen gericht op resultaat, commercieel rendement en
klanttevredenheid
• Zorgvuldigheid bij vastleggen van projectinitiatie en
voortgang
• Nederlandstalig en professioneel niveau Engels

Kortom een enthousiaste en motiverende persoonlijkheid
(voorbeeldfunctionaris met voldoende kaliber/overwicht)
met daarnaast een flexibele werkhouding
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Wat hebben wij
te bieden?

:

Een gevarieerde baan vol uitdagingen met een superleuk team. Een
mooi salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van onze
eigen bedrijfsregeling en een goede pensioenvoorziening bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Je werkt samen met een professioneel
en gemotiveerd team in een informele en dynamische werksfeer.
Arbeidsvoorwaarden:
• Extra vakantiedagen
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding

Werkschema: ma-vr (thuiswerkregeling in overleg na training en
opleiding)
Dienstverband

:

Vast

Meer weten?

:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Pieter Lootens-Stael, HR manager Nordics. Contact gegevens
T +32 3444 8930
M +32 499 59 57 61
M pieter.lootens-stael@dedalus.com

Wie zijn wij

:

Dedalus Group is de grootste leverancier van software voor
gezondheidszorg en diagnostiek in Europa en een van de grootste ter
wereld.
Met een focus op het continuüm van zorg om complete en
patiëntgerichte toekomstbestendige oplossingen te bieden aan de
zorgsector.
Dedalus Group is toegewijd aan het aanpakken van de uitdagingen van
de moderne gezondheidszorg en maakt digitale transformatie mogelijk
waarbij de patiënt centraal staat.
Sinds de oprichting in 1982 is de Dedalus Group actief op 5 continenten,
in 40 landen, met meer dan 3.000 wereldwijde klanten en een multimiljoen euro R&D-programma, Dedalus is de grootste Europese
leverancier van gezondheidsinformatiesystemen.
Op dit moment heeft Dedalus meer dan 5.500 hooggeschoolde
gekwalificeerde mensen in dienst en daarmee het grootste software
R&D team in de branche in Europa met meer dan 2000 medewerkers.
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Dankzij ons portfolio van toonaangevende oplossingen van de volgende
generatie, dekt Dedalus het volledige spectrum van de behoeften van
zorgprofessionals, en vandaag ondersteunen we meer dan 6.100
ziekenhuizen en 5.300 laboratoria over de hele wereld.
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