Promedico ICT
Promedico is een toonaangevende softwareleverancier op de Nederlandse markt van
zorgtoepassingen. Met onze oplossingen ondersteunen we onder andere
(apotheekhoudende) huisartsen, apothekers, assistentes en praktijkondersteuners bij hun
dagelijkse werkzaamheden. De wereld van de zorg is complex en dynamisch. Wij dragen bij
aan de zorg door de beste en meest innovatieve zorgtoepassingen te ontwikkelen en te
onderhouden ter ondersteuning van patiënten en zorgverleners binnen de eerstelijns zorg.
Dagelijks werken we op ons kantoor in Utrecht met meer dan 100 medewerkers intensief
samen met onze eindgebruikers. Met als doel: de beste zorg voor iedereen mogelijk maken!

Vanwege de verdere ontwikkelingen voor ons Care2u product, dat zich richt op geïntegreerde zorg
in de regio, zijn wij op zoek naar een:
PRODUCT OWNER / PRODUCT MANAGER
In de rol van Product Owner sta je in nauw contact met diverse klanten en zorg je voor de
afstemming tussen de diverse interne afdelingen, met name Software Ontwikkeling. Je bent
verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze producten en je vertaalt de vraag van de
business naar de gewenste functionaliteiten binnen het product.
Profiel:
Binnen het Product Management team werk je samen met de andere Product Owners en overige
stakeholders (intern en extern), zoals IT managers van zorggroepen, innovatieve huisartsen en
praktijkondersteuners. Terwijl je binnen het Scrum team het aanspreekpunt bent voor “waarom”
en “wat” er gebouwd moet worden. Je zet klantwensen om in functionele eisen voor de
zorgtoepassing waarmee je bijdraagt aan onze visie: beter voor iedereen en de verdere
ontwikkeling van de geïntegreerde zorg. Je bent betrokken bij het opstellen van functionele
requirements en je voert impact analyses uit.
Als Product Owner wil je alles weten over de ontwikkelingen in Zorg & ICT. Je bent de brug tussen
het nu en de toekomst. Je weet wat er speelt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Op basis
hiervan zorg je voor de continuïteit van het product in de komende jaren. Dit doe je onder andere
door de productbacklog voortdurend te actualiseren en je bent in staat om te denken in business
value. Je bent de drijvende kracht binnen jouw domein!
Werkzaamheden:
+ Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van het Care2U product
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+ Continue afstemming met klanten en interne stakeholders om de juiste prioriteiten te stellen
en de verwachtingen te managen
+ Het managen van de productbacklog om het product steeds verder te optimaliseren
+ Het leveren van input ten behoeve van documentatiespecificaties
+ Je bent betrokkene bij het uitvoeren van impactanalyse
+ Je houdt de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten
+ Signaleren, onderzoeken en analyseren van knelpunten en mogelijke verbeteringen in de
informatievoorziening

Wij verwachten:
+ Ervaring als Product Owner of Product Manager
+ Afgeronde (ICT)-opleiding op Academisch of HBO-niveau
+ Relevante werkervaring van 3-5 jaar, onder andere met agile/scrum
+ Uitstekend analytisch vermogen
+ Resultaatgericht, je wil de onderste steen boven krijgen
+ Goede kennis van business processen in de Eerstelijns zorg
+ Kennis van E-health en zorginnovatie is een pré
+ Goede communicatie vaardigheden (zowel Nederlands als Engels)
Jij bent:
+ In staat om een complexe applicatie binnen afzienbare tijd te doorgronden
+ Snel en efficiënt in het lokaliseren van problemen en in staat een gedegen oplossing te
bedenken
+ Iemand die graag kennis deelt met collega’s en klanten
+ In staat actief verbeteringen aan te dragen op alle facetten van software ontwikkeling binnen
de organisatie en zo bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, performance, efficiëncy
en maintainability
+ Een teamplayer, die ook goed zelfstandig kan werken
Wij bieden:
+ Een zeer uitdagende en interessante functie in een dynamische organisatie
+ Veel zelfstandigheid en autonomie in de uitvoering van jouw functie
+ Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling
+ Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, niet alleen in de diepte maar ook in de breedte
+ Een laptop en mobiele telefoon
Solliciteren?
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Egbert van Gelder 06 351 120 54
Als deze vacature jou op het lijf geschreven is, dan ontvangen wij jouw CV en motivatie graag
op vacature@promedico.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

