Vacature: Product/Business Development
Functieomschrijving
Als product/business developer ben je het gezicht voor klanten en
ontwikkelt samen met hen nieuwe software en diensten. Je bent niet alleen
operationeel bezig, ook tactisch denk je mee in het uitvoeren van implementaties.
De nadruk ligt op sociale aspecten van de ontwikkeling van software waarin je denkt
vanuit de gebruikers aan gebruikersgemak, mobiliteit en veiligheid. Je bezit ook
technische kennis en kunde. Het ontwerpen van Augmented Reality software in de
gezondheidszorg en het vormgeven van UI en UX tussen designer, ontwikkelaar en
klanten vormen de kern van deze functie. Natuurlijk moet er ook getest worden
(vooraf en in de praktijk). Wenselijk is kennis van coderen, al hoef je dit niet zelf te
doen. Je kent de markt en werkt mee in signalering en introductie van nieuwe
klanten en zorgt dat 1Minuut deze goed begrijpt.
Over ons
1Minuut is een jong, dynamisch en groeiende organisatie gericht op de
gezondheidszorg. Makkelijk, Mobiel en Veilig! Dat zijn onze uitgangspunten. 1Minuut
bedenkt, maakt en implementeert innovatieve technologische oplossingen in de
gezondheidszorg. Wij doen dat mobiel en bij de klant. Ons speerpunt is Augmented
Reality welke wij onder andere toepassen in onze software Genzõ voor
communicatie en deskundigheid op afstand. Onze software is makkelijk in gebruik,
altijd gericht op mobiliteit en veiligheid. Voor de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen werken we altijd vanuit de praktijk, samen met artsen,
verpleegkundigen of ander zorgmedewerkers. Het motto is dan: “Niet halen maar
brengen”.
Functie-eisen
•

Opleiding: HBO/WO – of vergelijkbaar werk en denkniveau: kennis van
mensen, ICT en gezondheidszorg.

•

Ervaring: Enige jaren ervaring met sociotechnisch werken is een pre. Kennis
van de gezondheidszorg is wenselijk. Gezien de huidige manier van werken

binnen 1Minuut is het belangrijk dat je jezelf goed kent, levenservaring hebt
en een intrinsieke motivatie bezit tot actie.
•

Competenties: Omdat je veel in contact bent met klanten en toekomstige
klanten vragen we specifieke competenties op het gebied van sociale
vaardigheden:
o Klantgerichtheid: Creatief, draagvlak creëren, initiatief,
netwerkvaardigheid, proactief en empathisch;
o Gespreksvaardigheden: Adviseren, beargumenteren, doorvragen,
luisteren en onderhandelen.

•

Naast bovengenoemde competenties is het belangrijk dat je service gericht
bent, representatief bent en correct Nederlands en Engels schrijft en spreekt.
Je bent gek op pionieren en kan volhouden als anderen afhaken.

•

Overige eisen
o In het bezit van rijbewijs B
o Humor (want dat hebben wij niet)

•

Lichamelijke handicap is geen probleem (dit is geen grapje want we hebben
geen humor)

Arbeidsvoorwaarden
•

Salaris: Marktconform

•

Dienstverband: In overleg

•

Laptop + telefoon + auto

Informeren/solliciteren
•

Download Genzõ in de App Store of Play Store, maak een profiel aan,
connect met Wouter Steutel en start een chat of videogesprek;

•

Maak een koffie afspraak;

•

Je kunt ook bellen of mailen met Wouter Steutel: 06-25019874 of
wouter@1minuut.com
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