Vacature student-assistent
Rhythm is een jong snelgroeiend bedrijf, gericht op het verbeteren van logistieke processen in de
gezondheidszorg. Rhythm is een spin-off van de Universiteit Twente en werkt intensief samen met
ORTEC.
Als student-assistent doe je data-analyses in projecten voor klanten, en draag je bij aan de ontwikkeling
van modellen. Deze projecten zijn erop gericht om de diepere oorzaken van de knelpunten in de
logistieke processen op te sporen en om structuur aan te brengen in ingewikkelde logistieke puzzels en
hiermee discussies te objectiveren. Met deze projecten helpt Rhythm de klant om de variabiliteit in de
patiëntenstromen te reduceren, de zorgvraag en capaciteit in evenwicht te brengen de werklast voor de
medewerkers te spreiden.
Aan wat voor soort projecten werk je bij Rhythm?
 Hoe verdeel je de bedden over verschillende verpleegafdelingen en hoe vang je overloop tussen
de verpleegafdelingen op?
 Hoe relateer je de personeelsbezetting van de verpleegafdeling aan de variabele instroom van
patiënten?
 Hoe balanceer je de inzet van artsen over polikliniek en operatiekamer om korte toegangstijden
voor patiënten en hoge benutting van resources te realiseren?
 Hoe kan productiestijging gefaciliteerd worden in een bestaand OK-centrum?
 Hoe maak je zodanige afspraakschema’s op de polikliniek dat lege afspraakslots zo veel mogelijk
vermeden worden en er ook geen overvolle wachtkamers ontstaan?
Wie ben jij?
 Je bent in staat om hoog complexe vraagstukken te analyseren
 Je bent leergierig en voelt je uitgedaagd om de gezondheidszorg te verbeteren
 Je bent communicatief sterk
 Je bent bereid om, indien de opdracht erom vraagt, op locatie van onze klanten te werken en dus
te reizen.
 Je volgt een universitaire studie Technische Bedrijfskunde/ Toegepaste Wiskunde/ Econometrie
of vergelijkbare studie met een sterke cijferlijst
 Je bent minimaal 8 uur per week, maar bij voorkeur 12 of meer uren per week beschikbaar
Wat bieden wij?
 Een open informele coöperatieve jonge positieve cultuur
 Uitdagende praktische projecten met veel verantwoordelijkheid
 Inspirerende, slimme en enthousiaste collega’s met teamspirit
 Uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse? Neem dan contact op met Nikky Kortbeek via email nikky.kortbeek@rhythm.nl
We horen graag van je!
met Rhythm breng je balans en ritme in de organisatie

