PRODUCT MANAGER ZIEKENHUIZEN
Locatie
Opleidingsniveau
Ervaring
Vacant sinds

: Nieuwegein/Vianen
: HBO/WO
: 5 tot 10 jaar ervaring
: 3-2-2021

Over NEXUS Nederland B.V.
NEXUS Nederland ontwikkelt, implementeert en onderhoudt EPD- en informatiesystemen voor
algemene en academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ketenpartners.
Het bedrijf verhuist 1 juli 2021 naar Vianen, heeft ongeveer 130 medewerkers en is al meer dan 25 jaar
actief op de markt van softwareoplossingen voor de Nederlandse gezondheidszorg.
NEXUS Nederland maakt deel uit van NEXUS AG, een van de leidende zorg ICT-bedrijven in Europa.
Met meer dan 1300 medewerkers ondersteunen wij met onze softwareoplossingen ziekenhuizen, GGZ-,
revalidatie-, verpleging- en verzorgingsinstellingen in meer dan 23 landen.
Sluit jouw passie aan bij onze Visie en Missie?
NEXUS ziet het als haar plicht om zorgaanbieders te helpen om zich te focussen op hun kerntaak: het
bieden van de best mogelijke zorg voor de best mogelijke prijs. Dat doen we met specialistische kennis,
gericht advies en vernieuwende IT-oplossingen die we zelf ontwikkelen, verkopen, implementeren en
onderhouden.
Spreekt onderstaande identiteit jou aan?
NEXUS gelooft in daadwerkelijk Samenwerken (inspireren en collegialiteit), volgt ontwikkelingen in
de zorg én in de IT op de voet en draagt van daaruit oplossingen aan die slim inspelen op nieuwe
uitdagingen. Daarbij staat niet de IT, maar de behoefte van de klant centraal.
De zorg vindt in ons een Persoonlijk (gepassioneerd, betrokken en gedreven) partner. Open, transparant
en betrouwbaar. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn Professioneel
(resultaatgericht, altijd alert op het creëren en benutten van kansen).
Dan is NEXUS Nederland de werkgever die jij zoekt!

De functie
Ben jij de ondernemende Product Manager Ziekenhuizen met kennis van zorgsystemen? En ben je op
zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een professionele en collegiale omgeving? Dan hebben wij een
vacature voor een:

PRODUCT MANAGER ZIEKENHUIZEN
Als Product Manager Ziekenhuizen rapporteer je rechtstreeks aan de directeur Sales & Marketing en
Business Development. Op basis van kennis van en affiniteit met zorgprocessen binnen het
ziekenhuissegment weet jij trends in de gezondheidszorg op daadkrachtige en duidelijke wijze te
vertalen naar concrete oplossingen op het gebied van informatiemanagement. Je hebt hierin een heldere
strategische visie.
Je bent als Product Manager verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de functionele product
roadmap, businesscases, launchplan en pricing. Daarnaast initieer je plannen en activiteiten die de vraag
naar de door NEXUS Nederland geboden oplossingen zullen verhogen. Dit om de omzetgroei te
waarborgen. Je hebt een goed conceptueel denkvermogen. Je kan én durft op niveau te sparren over
trends in de gezondheidszorg. Daarnaast dien je de vertaalslag te kunnen maken van

marktontwikkelingen naar de daarbij behorende productontwikkelingen en draag je zorg voor de
noodzakelijke informatievoorziening.
Als Product Manager Ziekenhuizen ondersteun je de directeur Sales & Marketing en Business
Development bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe marktkansen (zowel nationaal als
internationaal) en het maken van de hieruit voortvloeiende plannen. Je werkt hierbij nauw samen met de
verschillende Product Managers zowel bij NEXUS Nederland als NEXUS AG.
De voordelen van de NEXUS oplossingen worden zowel extern aan klanten als intern aan het
verkoopteam gecommuniceerd.
Binnen NEXUS werken wij via het SAFe Agile framework. Als Product Manager zal je zeer nauw
samenwerken met de verschillende Product Owners van diverse Squads.
Je manifesteert je als teamspeler en beleeft oprecht plezier aan dienstverlenging en samenwerking. Je
past bij NEXUS wanneer je je kan vinden in het beschreven functieprofiel en vanuit een
voorbeeldfunctie samen met collega’s aan de groei en het succes van NEXUS wilt werken. Je levert een
belangrijke bijdrage aan een succesvol team, bent bevlogen en een prettige collega.

Profiel van de geschikte kandidaat
Je hebt enige inhoudelijke ICT kennis, diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen in de ziekenhuizen
en bent bij voorkeur bekend met de stappen in een development proces en het opstellen van roadmaps,
businesscases en launchplannen. Daarnaast heb je:
- afgeronde HBO-/WO-opleiding;
- fulltime beschikbaar (40 uur per week)
- minimaal vijf jaar relevante werkervaring;
- aantoonbare ervaring met en kennis van de werkprocessen binnen ziekenhuizen
- ervaring in het hanteren en vertalen van functionele eindgebruikersbehoefte naar
softwareoplossingen is een pre;
- ervaring in de Agile softwareontwikkelingsmethodiek is een pre;
- goed netwerk binnen de ziekenhuizen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;

Competenties
-

goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
proactief en initiatiefrijk;
zelfstandig en projectmatig werken;
klantgericht en flexibel;
analytisch en resultaatgericht;
goede beheersing van de Nederlandse taal;
beheersing van de Engelse taal is een must;
beheersing van de Duitse taal is een pré;
in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij?
-

een uitstekend salaris;
uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:
o variabele winstuitkering;
o minimaal 25 vakantiedagen en 12 Atv-dagen (op basis van fulltime);
o flexibele werktijdenregeling en de mogelijkheid om thuis te werken;
o laptop, smart phone en lease auto;
o afwisselend opleidingsprogramma zowel in groepsverband alsook individuele
trainingen;

-

enthousiaste, gepassioneerde en zeer vakkundige collega’s;
zodra het weer mogelijk is kan je deelnemen aan een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten
(e.g. mountain bike tour/weekend, tennis, squash avond, bezoek pretpark, gezellige avond uit).

Interesse?
Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste professionals die een bijdrage willen leveren binnen de
wereld van zorg en ICT. Ben je geïnteresseerd in deze vacature en voldoe je aan de bovengenoemde
eisen? Dan leren we je graag kennen en nodigen we je uit te solliciteren. Je kunt jouw CV met
sollicitatiebrief sturen naar sollicitaties@nexus-nederland.nl ter attentie van de afdeling HR.
Is dit niet de vacature die volledig aansluit op jouw ervaring of ambitie, maar ben je wel geïnteresseerd
in onze organisatie? Bekijk dan ons actuele aanbod van vacatures op onze website: www.nexusnederland.nl

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Human Resources via
telefoonnummer +31 30 601 56 00.
Noot voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van
ongevraagde profielen zal betekenen dat deze kandidaten worden behandeld als directe sollicitaties.

