
 

 
Pragus helpt haar klanten in de zorg met succesvolle digitale transformatie. In verband met 
onze groei wij op zoek naar ervaren projectmanagers met consulting skills en kennis van 
EPD systemen die programma’s bij onze klanten kunnen leiden en coachen om 
digitaliseringsdoelen te realiseren. 
 

Consultant / Project Manager (32 - 40 uur) 

Over Pragus  

Pragus is een adviesbureau dat zich richt op de vergroting van patiëntgerichtheid. Wij willen 
een bijdrage leveren aan het zorgecosysteem van morgen. Door aanpassing van processen 
en werkwijze, door verbetering van communicatie en informatievoorziening en door het tot 
stand brengen van samenwerking tussen partijen in het ecosysteem. Onze uitgebreide 
ervaring brengen wij in om besluitvorming te versnellen, partijen te verbinden en 
klantgerichte oplossingen te realiseren.  
 
Pragus levert de volgende diensten:  

• Het inrichten van informatiemanagement processen. 
• Het inrichten van flexibele en strategisch opererende ICT processen en organisaties. 
• Het optimaliseren van het gebruik van EPD’s en van E-health oplossingen.  
• Programma- en projectmanagement voor complexe op samenwerking gerichte 

programma's en projecten. 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen bouwen aan Pragus. Naar mensen die 
aantoonbaar iets hebben met de zorgsector. Naar mensen met wie de klik er is. We willen 
elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Vertrouwen dat uiteindelijk de zorg er beter van wordt 
en dus de patiënt of cliënt ervan profiteert. Want voor de patiënt werken we aan de 
verbetering van de door hem/haar waargenomen kwaliteit van de zorg. Goede zorg voor 
iedereen die dat nodig heeft, geleverd door zorgverleners die met elkaar samenwerken. Wij 
starten bij de patiënt. Dat is ons bestaansrecht. 
 
De functie 

Als consultant bij Pragus help je onze opdrachtgever bij het vinden van het pad in de digitale 
transformatie. Je leidt en ondersteunt onze opdrachtgever bij de inrichting van 
patiëntgerichte organisaties en zorgnetwerken. Je bedenkt nieuwe oplossingen voor 
processen, communicatie en informatievoorziening met als startpunt de patiënt. 
Je zorgt dat er verbinding ontstaat tussen de verschillende partijen in het zorgnetwerk en met 
de nieuwe oplossingen. En je helpt onze opdrachtgevers te innoveren richting patiëntgerichte 
partners in zorgnetwerken. 
 



 

Takenpakket 
 

• Je bent verantwoordelijk voor (een deel van) de realisatie of implementatie van een 
nieuwe zorgapplicatie (bijv. EPD of e-Health). 

• Je adviseert over of implementeert nieuwe manieren van werken voor 
applicatievernieuwing of operations. 

• Je treedt in de rol van informatiemanager op als verbinder tussen zorg en ICT op 
strategisch of tactisch niveau, stelt de informatiestrategie op, stelt het informatieplan 
op. 

• Je adviseert over de in te richten governance. 

• Je richt portfoliomanagement in, saneert de portfolio. 

• Je adviseert over investeringsbeslissingen, vernieuwingsroadmaps. 

• Je ontwikkelt met je collega’s nieuwe concepten vanuit Pragus. 

• Je formuleert commerciële voorstellen. 
 
Wij zijn op zoek naar:  
 
We zijn op zoek naar kandidaten met ervaring als consultant of projectmanager in de 
gezondheidszorg. Je herkent je zelf in een profiel van een projectmanager met consulting 
skills. Je bent communicatief, je kan een analyse maken en deze presenteren. Omdat we 
actief zijn bij veel ziekenhuizen die met HiX werken nodigen wij kandidaten met deze 
ervaring met nadruk uit om te reageren! Ook consultants die ervaring hebben aan de 
functionele kant op het gebied van HiX bij bijvoorbeeld implementaties passen goed in ons 
team.  
 
Wat verwachten wij verder van onze nieuwe collega’s:  
 

• Je wil het verschil maken door pragmatiek en focus voor onze klant en de patiënt;  
• Je werkt met respect voor ethiek en menselijke drijfveren waardoor je draagvlak 

veiligstelt;  
• Je bent zelfstarter, ziet kansen en weet die te ontwikkelen en anderen te 

enthousiasmeren;  
• Je weet zorgvuldig te communiceren en voelt je goed in een politiek spanningsveld 

waarin uiteenlopende belangen afgewogen moeten worden;  
• Kennis van onderwerpen als patiëntgerichtheid, value based healthcare, ketens en 

innovatie is noodzakelijk;  
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de zorgsector;  
• Je hebt ervaring met EPD systemen zoals HiX of EPIC op projectmanagement of 

functioneel (implementatie) niveau; 
• Analytisch vermogen, leiderschap, creativiteit en andere adviesvaardigheden zijn 

essentieel;  
• Je bent in staat zelfstandig projecten te ontwikkelen en te leveren bij klanten en een 

relatie met onze huidige klanten nieuwe klanten te ontwikkelen en te onderhouden;  
• Én je wilt samen bouwen en richting geven aan Pragus. 

 
 



 

Wat kun jij van ons verwachten?  
 

• Een arbeidsvoorwaardenpakket bestaande uit een uitstekend basissalaris aangevuld 
met een variabele beloning en bonus. Vakantiegeld, pensioen, persoonlijk afgestemd 
opleidingsbudget, uitstekende reiskostenregeling, 25 vakantiedagen op fulltime basis. 

• Je krijgt de ruimte om het verschil te maken in de zorgnetwerken van morgen, als 
individu maar vooral met het team;  

• Ook jij bepaalt hoe ons hogere doel bereikt wordt, welk pad we afleggen, hoe we 
invulling geven aan ons hoger doel;  

• Je krijgt de ruimte om in een klein team nieuwe initiatieven te ontwikkelen;  
• We helpen je bij het ontwikkelen van je netwerk;  
• Je krijgt de ruimte en de begeleiding om jezelf te ontwikkelen door training & 

opleiding;  
• Je krijgt collega’s die je gedrevenheid op het innoveren van zorgnetwerken delen. 

 
Wil je mede vormgeven aan Pragus? Én het verschil maken voor onze klant en de 
patiënt?  
 
Neem dan contact op met Gloria da Silva 0615074217 dit kan ook buiten kantoortijden of per 
mail g.dasilva@lectio.nl 
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