Profiel Senior Health Innovator
Vital Innovators realiseert vernieuwende oplossingen die bijdragen aan vitaliteit, welzijn en de kwaliteit
van zorg. Onze focus ligt op het implementeren en opschalen van oplossingen die een positieve
maatschappelijke impact hebben. We spelen in op de technologische mogelijkheden die er zijn en
verbinden de juiste mensen en organisaties. Zo realiseren en versnellen wij de beoogde vernieuwing.
Onderscheidend in onze werkwijze is ons oog voor maatschappelijke impact, het over
organisatiegrenzen heen kijken en het realiseren van duurzame veranderingen in gezamenlijkheid met
andere organisaties.
Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een Senior Health Innovator die bij wil dragen aan de
uitbouw van Vital Innovators. Je werkzaamheden richten zowel op het uitvoeren van projecten, als de
acquisitie hiervan. Je bent een sensitieve netwerker met overtuigingskracht. Je gaat analytisch en
resultaatgericht te werk en bent gewend om zelfstandig te opereren.
Resultaatgebieden
1. Uitvoering van innovatieprojecten
2. Relatiebeheer
3. Ontwikkeling van de organisatie
4. Ontwikkeling van vaktechniek
Werkzaamheden gebied 1: uitvoeren innovatie projecten
Bijdragen aan het in gang zetten van innovaties, waaronder het bijeenbrengen van stakeholders,
het sociale belang van de innovatie verhelderen en de financiering tot stand brengen.
Uitvoeren van innovatieprojecten, waarin je nauw samenwerkt met mensen uit verschillende
organisaties.
Bijdragen aan het opstellen van visies en plannen onder meer m.b.t. de inzet van technologie in
zorginnovaties.
In samenwerking met je collega’s vertalen visie en strategie naar excellent geïmplementeerde
oplossingen voor gezondheid en zorg.
Adviseren over de implementatie van de juiste oplossingen voor duurzame zorginnovaties.
Opstellen van projectplannen.
Opstellen van business- en verdienmodellen.
Bewaken van budgetten.
Werkzaamheden gebied 2: relatiebeheer
Onderhouden van reguliere contacten met relaties van Vital Innovators.
In samenwerking met je collega’s ontwikkelen van nieuwe relaties.
Signaleren en benutten van kansen voor nieuwe projecten bij deze relaties. Hierbij dien je in staat
te zijn om naast jezelf ook collega’s in te zetten op projecten.
Werkzaamheden gebied 3: Ontwikkeling van de organisatie
Bijdragen aan ‘implementation leadership’ van Vital innovators op het gebied van zorginnovatie.
Bijdragen aan verdere ontwikkeling en uitbouw van Vital Innovators.
Bijdragen aan de externe profilering van Vital Innovators.
Overdragen van eigen kennis en ervaring aan collega’s.
Werkzaamheden gebied 4: ontwikkeling van vaktechniek
Bijdragen aan de ontwikkeling van producten, aanpak, modellen en tools.
Ontwikkelen van eigen kennis op het gebied van de werkzaamheden van Vital Innovators.

