
 

 

Vacature 

Implementatie specialist Foetale Bewakingsapparatuur 
Heb jij ervaring als verloskundige en een passie voor innovatie? Ben jij die persoon die mensen kan enthousiasmeren 
en goed kan organiseren? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega die het team komt versterken. 

Nemo Healthcare heeft nieuwe CTG-apparaten ontwikkeld voor gebruik in het ziekenhuis en voor thuismonitoring. Op 
non-invasieve wijze, met behulp van elektrofysiologie wordt zowel de foetale- als maternale hartslag en de 
uterusactiviteit gemeten. Door een toenemende vraag naar onze producten, willen wij ons team uitbreiden met een 
implementatiespecialist. 

Dit verwachten wij van jou 

Je helpt gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen onze systemen veilig en efficiënt te gebruiken. De 
eindgebruiker staat centraal in jouw werk. Je signaleert knelpunten tijdig en komt met voorstellen voor mogelijke 
oplossingen. Je organiseert producttrainingen en helpt het ontwikkelteam met productverbeteringen. 

 

 

 

 

Dit herkennen we in jou 

• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau 
• Je hebt ruime ervaring als verloskundige in de geboortezorg 
• Je maakt gemakkelijk contact met nieuwe mensen, m.n. bij klanten 
• Je houdt van organiseren en aanpakken 
• Je hebt een passie voor innovatie in de zorg  
• Je bent flexibel en een teamplayer pur sang 
• Je werkt zorgvuldig en zelfstandig 
• Je bent bereid om regelmatig te reizen in binnen- en buitenland 
• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Engels. Duits is een pré. 

  

Dit kun je van ons verwachten 

Een passend en competitief salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een uitdagende baan binnen een zeer 
gemotiveerd team en dynamische omgeving. Vrijheid in het plannen van je werkzaamheden. Een gezonde balans 
tussen werk en privé. 

   

Solliciteren en meer weten? Op onze website www.nemohealthcare.com staat meer informatie. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met Will.Ickenroth@nemohealthcare.com of bel/app naar +31 6 30364361.  Als je geïnteresseerd 
bent om ons team te komen versterken, stuur dan je brief met motivatie en CV naar career@nemohealthcare.com. Dit 
kan tot 14 oktober a.s. 

    Part-/fulltime 

        24-36 uur/week 

  Locatie 

Je bent veel bij klanten, 
maar ook regelmatig op 
kantoor in Veldhoven of 
je werkt vanuit thuis 

    Ingangsdatum 

         1 januari 2023 
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