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Ter uitbreiding van ons kwaliteitsteam in Gorinchem zoeken wij een: 

Projectmedewerker kwaliteitszorg (vanaf 24 uur) 

Cantrijn is met ruim 22 jaar ervaring een echte expert op het gebied van ‘verenigen’. Tientallen 

(beroeps- en branche)verenigingen, stichtingen en projectorganisaties in diverse sectoren worden 

door ons ondersteund in hun bedrijfsvoering, van strategie tot operatie, zowel op projectmatige 

als op continue basis.  

Als ‘projectmedewerker kwaliteitszorg’ ben je onderdeel van ons kwaliteitsteam, dat onder meer 

verantwoordelijk is voor uitvoeren en organiseren van kwaliteits- en opleidingsvisitaties voor 

diverse medische beroepsverenigingen. Je leidt deze activiteiten in goede banen. Je bent 

verantwoordelijk voor de operationele organisatie, zowel vooraf, tijdens als na de visitaties, bij 

ziekenhuizen door het hele land.  

Op een gemiddelde werkdag start je de dag met een kop goede koffie en een kort teamoverleg. 

Daarna loop je de verschillende mailboxen na: is er al reactie op het dagprogramma van die ene 

visitatie? Hebben de verpleegkundigen al op het gespreksverslag van die opleidingsvisitatie 

gereageerd? Na de lunch met je collega’s lees je je visitatierapport van de afgelopen 

kwaliteitsvisitatie nog even goed door, voordat je deze aan de klant verstuurt. Gemiddeld eens per 

2-3 weken ga je er een dag op uit, naar een visitatie in één van de Nederlandse ziekenhuizen. Je 

bent dan aanwezig tijdens alle gesprekken en zorgt voor de verslaglegging. Na afloop werk je deze 

uit in een rapport met adviezen en zorg je voor de administratieve afwikkeling.  

Functie-eisen  

• tenminste MBO werk- en denkniveau;  

• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

• ervaring met notuleren en het opstellen van rapporten;  

• goede contactuele eigenschappen;  

• sterk in het werken met deadlines;  

• bereid om te reizen en incidenteel op locatie te overnachten;  

• bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.  

 

Wat bieden we jou  

• een inspirerende en professionele werkomgeving;  

• samenwerken binnen een klein gespecialiseerd team;  

• grote zelfstandigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden;  

• interessante ontwikkelingsmogelijkheden;  

• flexibele werktijden;  

• prima arbeidsvoorwaarden.  

 

Meer informatie?  

Ben je enthousiast geworden over onze vacature en wil je solliciteren? Reacties ontvangen wij 

graag via solliciteren@cantrijn.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Denise 

Hensen, telefoonnummer 0183-620066. 
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