Sananet maakt van eHealth gewone
zorg. Daarvoor zijn wij op zoek naar
iemand met ‘writing-skills’ die
inhoudelijk mee wil bouwen aan
onze applicaties.
De beste zorg begint met kennis en passie. Ook de zorg verandert steeds sneller in onze
digitale samenleving. Samen met patiënten en zorgprofessionals maakt Sananet van
eHealth gewone zorg.
Kom jij ons helpen de zorg te digitaliseren en zo nog beter te maken? Dan willen wij jou
graag vinden.

W ie z ijn wi j?
Sananet bestaat al 25 jaar en is een van de Nederlandse pioniers in eHealth en
zorginnovaties. We werken met een team van 25 enthousiaste medewerkers in alle
leeftijdsgroepen.
De druk op de zorg wordt groter, de wachtruimtes voller en de wachtlijsten langer. Daardoor
worden mensen met een (chronische) aandoening niet altijd gezien op het
moment dat het écht nodig is. Deze ziektes gedragen zich nu eenmaal niet voorspelbaar.
Wat vandaag een goede dag is, kan morgen heel anders zijn. Daarom verdienen juist deze
patiënten continu onze aandacht. Vragen hoe het vandaag gaat. Symptomen snel signaleren.
Geruststellen met betrouwbare informatie. Of juist aanzetten om in actie te komen.
Hiervoor zouden zorgverlener en patiënt het liefst op ieder moment van de dag
met elkaar in contact staan. Onze innovatieve eHealth-oplossingen maken deze
persoonlijke en intensieve relatie mogelijk.

W a t dr a gen wij bij ?
Wetenschap en waarnemen, dat vormt de basis van onze eHealth-oplossingen. Door op het
juiste moment de juiste vragen te stellen, leert onze virtuele coach (app) de patiënten
steeds beter kennen. Zo zorgen we dat ze gezien worden door de juiste medische
professional wanneer dat nodig is. En door kennis en adviezen te delen, leren we samen
patiënten de baas worden en blijven over hun (chronische) aandoening.
Met een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder druk op de ziekenhuispoli en
een betere therapietrouw als resultaat. Als partner van de zorgverleners, zorgen we ervoor
dat mensen de tijd en aandacht krijgen op de momenten dat ze dat het hardst nodig
hebben. We stellen alles in het werk om patiënten de beste kwaliteit van leven te bieden.
Daar tekenen wij voor.
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W a t is je r o l a l s eH ea lt h c o ns ult a nt c o nt ent
•

•
•
•
•
•

Je ontwikkelt en beheert bestaande en nieuwe e-health coaches (applicaties) in cocreatie met onze klanten. Je bespreekt met klanten het gewenste doel, en bepaalt
samen welke inhoud nodig is om dit doel te bereiken;
Je bouwt de digitale coach op in onze ontwikkelstudio. Hierbij zorg je er voor dat de
juiste inhoud op het juiste moment bij de patiënt verschijnt. Daarnaast zorg je er
voor dat de zorgverlener de juiste resultaten kan inzien;
Je test nieuwe coaches, of nieuw toegevoegde onderdelen van een bestaande
coach;
Je beschrijft functionaliteit die nodig is om de coaches optimaal te laten werken en
overlegt hierover met je ‘content’ team en het IT-team;
Je test nieuwe functionaliteiten die zowel door IT als door het content-team zijn
ontwikkeld;
Je houdt bij welke werkzaamheden je hebt verricht, en communiceert hierover
zowel binnen het bedrijf als naar klanten toe.

W a t br eng jij m ee na a r Sa na net ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring;
Minimaal HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld vanuit de opleiding
Gezondheidswetenschappen, Psychologie of Verpleegkunde;
Analytische kwaliteiten en een neus voor innovatie;
Goede adviesvaardigheden; de vraag achter de vraag naar boven weten te halen en
in staat zijn hier een passende oplossing voor te bedenken;
Affiniteit met zorgtechnologie in brede zin (van domotica tot eHealth toepassingen)
én met de zorgpraktijk die met deze toepassingen kan gaan werken;
Ervaring met projectmatig werken;
Ervaring in het schrijven van (web)teksten is een pré;
Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
Echte teamspeler, maar ook goed zelfstandig (flexibel en accuraat) kunnen werken;
Kennis van ISO 27001 en NEN 7510 is een pre.

W a t heeft Sa na net je t e b iede n?
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie met maatschappelijke impact in een dynamische omgeving;
Een team van betrokken collega’s thuis in de wereld van technologie en zorg;
Overeenkomst voor één jaar, met uitzicht op verlenging;
Een goed salaris met marktconforme arbeidsvoorwaarden;
Een laptop van de zaak en indien nodig een telefoon;
De mogelijkheid om te groeien en (verder) te ontwikkelen, zowel in horizontale
als in verticale richting;
Je werkt op het kantoor in Sittard (aan het station), deels thuis werken is
bespreekbaar.

M eer info r m a t ie?
•
•

Neem dan vooral een kijkje op www.sananet.nl of neem contact op via 0464588001;
Schriftelijke sollicitatie (CV & motivatiebrief) uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 naar email
adres info@sananet.nl
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