Vacature Junior Consultant
Rhythm is een jong snelgroeiend bedrijf, gericht op het verbeteren van logistieke processen in de
gezondheidszorg. Rhythm is een spin-off van de Universiteit Twente en werkt intensief samen met
ORTEC.
Als consultant ben je partner van de klant om de diepere oorzaken van de knelpunten in de logistieke
processen op te sporen. Je brengt structuur aan in ingewikkelde logistieke puzzels en helpt zo mee
discussies te objectiveren. Vanuit je wetenschappelijke achtergrond reduceer je de variabiliteit in de
patiëntenstromen. Je brengt de zorgvraag en capaciteit in evenwicht en spreidt de werklast voor de
medewerkers.
Bij Rhythm werk je in een team van consultants en ontvang je een brede training om je slagvaardig te
maken in de markt. Je wordt actief gecoacht zodat je snel de noodzakelijke technieken, vaardigheden en
onze projectaanpak kunt leren.
Aan wat voor soort projecten werk je bij Rhythm?
 Hoe verdeel je de bedden over verschillende verpleegafdelingen en hoe vang je overloop tussen
de verpleegafdelingen op?
 Hoe relateer je de personeelsbezetting van de verpleegafdeling aan de variabele instroom van
patiënten?
 Hoe balanceer je de inzet van artsen over polikliniek en operatiekamer om korte toegangstijden
voor patiënten en hoge benutting van resources te realiseren?
 Hoe kan productiestijging gefaciliteerd worden in een bestaand OK-centrum?
 Hoe maak je zodanige afspraakschema’s op de polikliniek dat lege afspraakslots zo veel mogelijk
vermeden worden en er ook geen overvolle wachtkamers ontstaan?
Wie ben jij?
 Je bent in staat om hoog complexe vraagstukken te analyseren
 Je bent leergierig en voelt je uitgedaagd om de gezondheidszorg te verbeteren
 Je bent communicatief sterk
 Je bent bereid om op meerdere locaties te werken
 Je hebt een afgeronde universitaire studie Technische Bedrijfskunde/Toegepaste Wiskunde/
Econometrie of vergelijkbare studie met een sterke cijferlijst
Wat bieden wij?
 Een open informele coöperatieve jonge positieve cultuur
 Uitdagende praktische projecten met veel verantwoordelijkheid
 Inspirerende, slimme en enthousiaste collega’s met teamspirit
 Uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen met een scholingsprogramma afgestemd op
jouw ambities
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse? Neem dan contact op met Nikky Kortbeek via email nikky.kortbeek@rhythm.nl We
horen graag van je!
met Rhythm breng je balans en ritme in de organisatie

