BEN JIJ EEN

BUSINESS
CONSULTANT

MET EEN OOG VOOR INNOVATIE EN
EEN HART VOOR GEZONDHEIDSZORG?

nood aan een nieuwe uitdaging?
De Belgische gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, maar staat onder grote druk. Terwijl de druk op
subsidies toeneemt, stijgt de vraag naar kwalitatief hoogstaande zorg door hogere verwachtingen van patiënten, nieuwe
behandelingen en de vergrijzing. De grootste uitdaging is meer en betere zorg voor minder geld. Denk je dat organisaties
jouw hulp kunnen gebruiken met de professionalisering, de focus op kernkwaliteiten en efficiëntie, en de uitbreiding van
duurzame partnerships en netwerkstructuren tussen zorgpartners?
Dan is deze missie ongetwijfeld iets voor jou!

onze ideale business consultant
Heeft 1 à 5 jaar projectervaring binnen de
expertisedomeinen Pharmacy, Nursery, Operating
Rooms, Patient Experience, Hospital Networking,
Sterilization, Electronic Health, Record, IT …

Heeft sterke communicatieskills Nederlands en
Frans. Andere talen zijn een pluspunt

Heeft sterke netwerkingskills om vertrouwen op
te bouwen bij klanten, leveranciers, aannemers …

Kan op maat gemaakt advies bieden en de beste
oplossingen implementeren

Heeft een ondernemersgeest en deelt onze visie
en ons streven naar perfectie

Kan processen herontwerpen en optimaliseren om
efficiëntie te verhogen

Jouw ideale werkgever
Biedt jou de kans om deel uit te
maken van een sterk gefocust
team waar je je talenten en
knowhow in talrijke uitdagende
projecten kan ontplooien

Is een uniek bedrijf dat grondig
anders naar de wereld kijkt

Biedt een cultuur die inspireert
om
te
focussen
op
het
grotere geheel en biedt een
ongeëvenaard niveau van kennis,
klantgerichtheid en collegialiteit

Biedt flexibele werkuren

Biedt
talrijke
opleidingsmogelijkheden en de kans om je
eigen carrière uit te stippelen

Biedt
een
competitief
salarispakket met extralegale
voordelen (zoals een auto, laptop,
verzekeringenpakket etc.)

Möbius gelooft in jouw passie en talent. solliciteer nu!
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar jobs@mobius.eu
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Tel.: + 32 9 280 74 20 - jobs@mobius.eu - #aprofoundlydifferentplacetowork

