
 

 

YER Nederland BV 

Systeembeheerders (ICT Beheer, IT Service Management, IT Security Specialisten), Software 

Engineers (Informatica, HBO-ICT specialisatie SE), Business & ICT (HBO-ICT specialisatie BI), 

Technische Informatici (Technische Informatica), Life Science (Biologie en Medisch 

Laboratoriumonderzoek, Chemie),  

samantavesentini@yer.nl 

 

"YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies, 

gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 9 

kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten en België.  

YER was 30 jaar geleden de pionier in campus recruitment. Het verbinden van toptalent met 

de juiste organisatie zit dus in ons bloed. Door goed te luisteren naar de behoefte van 

studenten én de behoefte van werkgevers, hebben wij het campus recruitment 

doorontwikkeld naar een hoger niveau, passend bij deze tijd: de YER Talent Development 

Programmes.  

Binnen het domein Technology ligt onze focus op het verbinden van technische young 

professionals met onze toonaangevende opdrachtgevers. Naast het vinden en verbinden 

van talentvolle technici, investeren wij ook in de ontwikkeling van talenten. Met als 

resultaat een steile leercurve en een vliegende carrièrestart van young professionals. Voor 

de opdrachtgever betekent dit succesvolle starters die sneller van toegevoegde waarde zijn 

en zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden. 

 

Contact 

Voor vragen neem gerust contact op met Samanta Vesentini via samantavesentini@yer.nl of 

+31 (0)6 294 699 27 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"Altijd een grote affiniteit gehad met het werken in een medische omgeving? Ben jij sterk in 

het coördineren en organiseren van projecten, werk je daarbij resultaatgericht en het liefst 

middels een duidelijke afgebakende projectomschrijving, dan is deze vacature jou 

waarschijnlijk op het lijf geschreven! 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de invoering van resultaatgerichte 

(deel)projecten, met een duidelijk gedefinieerde opdrachtomschrijving, die bijdragen aan de 

algehele bedrijfsvoering binnen het ICT-vakgebied. 

Je bent werkzaam binnen de centrale stafdienst, waarin alle activiteiten van de eenheden 

ICT en onze medische afdelingen zijn ondergebracht. Voor deze clustering is een aantal 

jaren geleden gekozen omdat (medische) apparatuur in toenemende mate een ICT-

component kent en nieuwe medische technologieën steeds meer verweven zijn met ICT. 

Onze afdeling bestaat uit vijf operationele teams (Medische Technologie, Servicedesk, 

Technisch Applicatiebeheer, Functioneel Beheer en Ontwikkeling & Implementatie) en twee 

ondersteunende teams (het Service Management Office en Strategie & Beleid). 

In totaal werken bijna 100 collega’s binnen onze gezellige en diverse afdeling. Begin dit jaar 

is er een reorganisatie doorgevoerd. Om een stevige basis ICT-organisatie neer te zetten die 

ingericht is op de ontwikkelingen van de toekomst is een uitbreiding nodig van iets meer 

dan 10 collega’s. Deze kwalitatieve versterking maakt het voor de ICT-afdeling mogelijk om 

de dienstverlening voor de gehele organisatie een voldoende niveau te brengen en de 

toekomstige ontwikkelingen (zoals de keuzes die in de komende twee jaar tot drie jaar 

worden gemaakt rondom sourcing en Cloud, alsmede de uiteindelijke implementatie van 

het EPD) het hoofd te kunnen bieden. 

Kortom, een uitdagende en inspirerende omgeving waar ruimte is voor nieuwe ideeën. Een 

afdeling waar je je snel thuis voelt en die volop in ontwikkeling is! 

Werken bij onze opdrachtgever betekent werken bij één van de grootste medische 

bedrijven in Nederland. Samen met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een 

gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. 

 

Interesse? 

 

Ben je enthousiast over deze vacature? Neem gerust contact op met Samanta Vesentini 

(samantavesentini@yer.nl of +31 (0)6 294 699 27)  

 

 

 

 


