New business developer
interaction design gezocht

met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg
Panton
Het team van Panton helpt mensen uitdagingen in gezondheid te overwinnen. Dat doen we door
producten, diensten en digitale oplossingen voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Vanuit onze
monumentale ontwerpstudio in Deventer werken we voor zorginstellingen en fabrikanten van
medische hulpmiddelen. Kom jij ons interaction design team versterken?
Functieomschrijving:
We zoeken een gedreven new business developer die het vakgebied interaction design voor de zorg
bij Panton gaat uitbreiden. Je zet samen met onze lead interaction designer de lijnen uit voor new
business development en bent verantwoordelijk voor het exploreren van kansen in de markt en het
verwerven van opdrachten voor onze ontwerpstudio. Deze baan is je op het lijf geschreven als jij
iemand bent met:
-

passie voor de zorg en ICT

-

een visie op de toegevoegde waarde van eHealth in de zorg

-

ervaring met new business development

-

ervaring in het samenwerken met ontwerpers en developers

-

aantoonbare ervaring in de ontwikkeling van apps, websites en/of digitale applicaties

-

sterke communicatieve vaardigheden

en die
-

op de hoogte is en wil blijven van de laatste eHealth ontwikkelingen

-

proactief gericht is op nieuwe kansen voor eHealth in de zorg

-

als geen ander weet hoe je de relatie met de klant kan onderhouden

-

32 tot 40 uur per week beschikbaar is

Voor deze functie heb je een relevante en afgeronde WO of HBO (ontwerp)opleiding (bijv. CMD of
Industrieel Ontwerpen) nodig.
Wat we je bieden:
-

een toffe werkplek in een historisch pand in hartje Deventer

-

een team van 12 gedreven collega’s die samen de zorg verbeteren

-

bij een ontwerpstudio met een portfolio van ruim 13 jaar aan toonaangevende projecten

-

tijd en studiebudget voor persoonlijke ontwikkeling en groei

Kom je werken in ons team?
Stuur een motivatiebrief met CV en portfolio naar vacature@panton.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jochem Wilson, (0570) 64 02 77
Meer info over de vacature en ons werk? Kijk op www.panton.nl

