
 

 

Project Manager 
       Den Haag 

       40 uur per week 
      

 
 

 Wie zijn wij? 
Task Force Health Care (TFHC) is hét publiek-private platform van en voor de 
Nederlandse, internationaal georiënteerde, Life Sciences & Health (LSH) sector. 
Ons doel is in Nederland alle partijen binnen de LSH-sector te verbinden en 
krachten te bundelen om vervolgens de Nederlandse zichtbaarheid en 
betrokkenheid te vergroten bij wereldwijde uitdagingen in de gezondheidszorg. 
Daarmee linken wij de Nederlandse “Smart Solutions” aan internationale “Shared 
Challenges”. Dit doen wij middels het delen van kennis en het ontwikkelen van 
verschillende collectieve activiteiten. Zoals het organiseren van handelsmissies 
(inkomend en uitgaand), Holland paviljoenen op medische beurzen, workshops en 
seminars in Nederland en daarbuiten. Kortom, wat doen wij?  
“We improve healthcare together by connecting the right people!” 

 

Onze Cultuur 
TFHC is een jonge en dynamische organisatie. Vrijheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid 
beschrijven onze organisatiecultuur het beste. Centraal bij de TFHC staan plezier in het werk, elkaar inspireren, 
teamwerk en onze individuele en collectieve sociale drijfveren.  
 
Sociaal ondernemerschap, kwaliteit, professionaliteit en vooruitstrevendheid staan hoog in het vaandel van de 
organisatie. Wij ondersteunen jouw persoonlijke ontplooiing, zodat je samen met de TFHC groeit.  
 

Wie zoeken wij? 
Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren en uitvoeren van projecten en activiteiten 
gericht op het internationaliseren van de Nederlandse healthcare sector. De projecten zijn heel divers en omvatten 
bijvoorbeeld private Healthcare Missies, Economische Missies met Ministers, Holland Paviljoenen op medische beurzen, 
inhoudelijke seminars, conferenties en inkomende bezoeken. 

Je plant je eigen werk in jaarplannen, kunt tenders schrijven, en projectplannen en begrotingen op stellen. Naast het 
uitvoeren van projecten, onderhoud je goede relaties met onze deelnemers en samenwerkingspartners. 

Door je ervaring ben je in staat om (op korte termijn) op te treden als ‘health sector’ en ‘regio’ specialist voor de 
Nederlandse LSH-sector, overheid en buitenlandse contacten. Als regio specialist ben je “voor jouw regio” 
verantwoordelijk voor het identificeren van behoeftes en kansen voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector. Je 
vertaalt deze behoeftes en kansen naar realistische projecten en/of diensten om ze vervolgens succesvol uit te voeren.  

Wij verwachten van de nieuwe Project Manager dat hij/zij zelfstandig werkt en (sociaal) ondernemerschap toont. 
Daarnaast ben je flexibel in drukke werkweken en complexe projecten, kun je prima uit de voeten met onverwachte 
ontwikkelingen en spreek je graag voor groepen. 

 

 

 

 



 

 

Onze Eisen & Wensen 
• HBO / WO niveau (bijv. European Studies, International Business, Internationale Betrekkingen, Public Health); 

• 40 uur beschikbaar; 

• Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels; 

• Van nature goed met groepen en goede sociale vaardigheden; 

• Van nature goed gevoel voor ondernemerschap en kansen identificeren; 

• Een teamspeler die in staat is zelfstandig projecten uit te voeren; 

• Flexibele instelling, stressbestendig en doelgericht. 

• Bij voorkeur tenminste 3 jaar soortgelijke relevante werkervaring; 

• Bij voorkeur kennis en ervaring van de Nederlandse Healthcare sector. 
 

Wat bieden wij? 
• Een marktconform salaris. 

• Goede secundaire voorwaarden. 

• Een goed bereikbare en moderne werkplek in een dynamische omgeving. 

• Afwisselende werkzaamheden met veel vrijheid. 

• Toegang tot een groot (internationaal) netwerk van bedrijven, organisaties en (overheids)instellingen. 

• Een open, flexibele en dynamische werkcultuur in een jong en gepassioneerd team. 
 

Enthousiast? 
Stuur dan jouw motivatie, inclusief CV naar: info@tfhc.nl.  
Mocht je nog vragen hebben of een toelichting wensen, bel dan gerust op nummer: 070 2199 000. 
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