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Laatste dag sollicitaties

Winnaars SHC 2016

Applicaties funding EIT Health open

Najaarsplanning

Beste lezer,

Met de Challenge&Congres al weer een aantal weken achter ons, richten wij het

vizier op dit najaar. Wij zijn van plan nog een aantal interessante activiteiten voor

ons netwerk te organiseren, dus we zijn zeker nog druk bezig.

Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met onze lastigste en belangrijkste taak: een

nieuw bestuur kiezen. Misschien iets voor jou? Lees hieronder meer!

Ik hoop je binnenkort te spreken tijdens onze sollicitatiegesprekken.

Met vriendelijke groet,

Lex Dingemans

http://us9.campaign-archive1.com/?u=180ea25366b14e15e04c229fb&id=592a84dc62&e=[UNIQID]


Financiën & ICT

Jaarbestuur SHC 2016

Laatste dag sollicitatie nieuw bestuur!

Als bestuurslid van de SHC 2017 vertegenwoordig jij de Sustainable Healthcare

Challenge (SHC). Je krijgt de kans om het wedstrijdtraject voor 2017 in te richten

en uit te voeren. Hierbij kom je in contact met bestuurders van verschillende

bedrijven, belangrijke spelers uit het Nederlandse zorglandschap en enthousiaste

zorgondernemers.

Je krijgt hierbij veel verantwoordelijkheid maar ook een hoge mate van

bestuurlijke vrijheid. Een functie als bestuurslid van de SHC draagt bij aan jouw

persoonlijke ontwikkeling en kan een springplank naar een succesvolle carrière.

Ben je geïnteresseerd in een functie binnen het jaarbestuur van de SHC? Lees

dan hier de functiebeschrijvingen en stuur uiterlijk vrijdag 24 juni je

motivatiebrief en CV in. Wij laten je voor 26 juni weten of je uitgenodigd bent voor

een gesprek. Houdt er rekening mee dat de gesprekken plaatsvinden in de

weken van 27 juni t/m 1 juli en 4 t/m 8 juli in omgeving Amsterdam/Utrecht.

http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl/wp-content/uploads/2016/06/Informatie-Bestuur-SHC-2017.pdf


Winnaars SHC 2016

Denk jij dat je onze winnaars verder kunt helpen? Heb jij net dat ene contact dat ze

nodig hebben? Of heb jij zelf de benodigde kennis ze verder te helpen? Laat het

ons weten via de mail (info@sustainablehealthcarechallenge.nl).

 

Bluemed is een communicatieplatform waar kunnen zorgverleners op een

eenvoudige en duidelijke manier wondinformatie en foto's opslaan en bekijken

voor betere wondzorg.

mailto:info@sustainablehealthcarechallenge.nl


Bluepoint, die een waterdichte behuizing voor insulinepompen heeft ontwikkeld,

om ervoor te zorgen dat water-gerelateerde activiteiten mét insulinepomp

mogelijk zijn.

Cora, een gebruiksvriendelijk programma dat zorg toegankelijker maakt voor

mensen met een erfelijke hartziekte door mensen door het zorgtraject heen te

verbinden.

Pacmed, een beslissing ondersteunend systeem voor artsen gebaseerd op de

analyse van zorg data.

Voice of Medicine, een mobiele applicatie die medicijnbijsluiters voorleest aan

laaggeletterde patiënten.



Applicaties funding EIT Health nu open!

Vanaf 20 juni kunnen startende ondernemers uit Nederland en België zich

aanmelden voor Proof of Concept en Head start funding vanuit EIT Health. Werk jij

bij een beginnende startup? Of ben je zelf ondernemer en kan je wel wat extra

kapitaal (tot 50.000 euro) gebruiken? Lees hier meer.

Najaarsplanning

Op dit moment zijn wij druk bezig met de najaarsplanning. Wij willen graag met

een aantal externe partijen activiteiten organiseren. Dit kan bijdragen aan onze

winnaars, of bijdragen aan het gehele SHC-netwerk. Heb jij een idee? Of een

locatie voor een van onze activiteiten? Neem contact met ons op! De definitieve

planning volgt nog.

Tot slot..

 

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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