
Vacature: eHealth R&D projectmanager 
EU-projects (senior) 0.4 fte

Wie zijn wij?
ConnectedCare wil als jonge en creatieve R&D agency de 
zorg vernieuwen. Sinds 2013 werken we met een enthousiast 
team aan vele R&D-projecten en eHealth toepassingen. 
Participatory design en concept–ontwikkeling staan centraal 
in onze projecten. Ons onderzoek richt zich op sociale 
netwerken in de zorg, persuasive technology en toepassing 
van technologie om sociale processen te verbeteren. 
Daarnaast willen we ons ontwikkelen in nieuwe richtingen, 
bijvoorbeeld op gebied van sociale robots. Met haar focus op pre-commercieel onderzoek positioneert 
ConnectedCare zich als brug tussen academisch onderzoek en commerciële partijen. 

Hoe werken wij?
ConnectedCare biedt ruimte voor eigen initiatief en we dagen je uit om het maximale uit jezelf te halen. 
We bieden een uitdagende werkomgeving op het speelveld van zorg en ICT en spelen daarmee in 
op de meest actuele ontwikkelingen in de markt. We ondersteunen het nieuwe werken, en werken 
afwisselend thuis en op kantoor.

Pas jij in het plaatje?
Stuur dan je C.V. en motivatie naar Martijn Vastenburg, m.h.vastenburg@connectedcare.nl. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen per mail, of op het nummer 06 - 2427 3446.  

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven R&D projectmanager met hart voor innovatie in de 
zorg! Ben jij gepromoveerd, en heb jij ervaring met het uitvoeren en het binnenhalen van Europese 
onderzoeksprojecten op het gebied van eHealth? En wil je meedenken over commerciële toepassing? 
Bij ons kun je eHealth trajecten aansturen, en je draagt bij aan de ontwikkeling van onze apps. Als 
R&D projectmanager ben je verantwoordelijk voor de voortgang van Europese onderzoekstrajecten, 
en werk je samen met designers, onderzoekers, ontwikkelaars en zorgverleners. En je denkt mee over 
onze strategische onderzoeksagenda.

Als R&D projectmanager kunnen we je een plek van 2 dagen per week bieden. Als je zelf nieuwe 
projecten binnenhaalt, is een voltijd positie mogelijk.

Wat jij in huis hebt:

• WO opleiding, gepromoveerd (bijvoorbeeld industrial design)
• Ervaring met eHealth innovatie
• Ervaring met R&D projectmanagement
• Ervaring met Europese R&D acquisitie
• Zelfstandig, gedreven, daadkrachtig en oplossingsgericht
• Feeling voor het werken in multidisciplinaire teams
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Standplaats:  Arnhem
Dienstverband:  loondienst, 16 uur/week
Branche:   eHealth design
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