
 

Vacature projectcoördinator IT 
 
Zoek je een baan in een groeiende organisatie, waarbij jij kunt meegroeien naar meer verantwoordelijkheden? 
Ga jij de uitdaging aan om complexe IT projecten te coördineren? Geniet je er van om klantvragen te helpen 
omzetten in een passende software oplossing, het ontwikkelteam daar in mee te nemen en tegelijk invloed te 
hebben op de groei van de organisatie? Houd jij van overzicht en control en toon je je sensitief en flexibel als 
de context daarom vraagt? Heb je bovendien een sterke affiniteit met IT toepassingen in de 
gezondheidszorg/sport? Solliciteer dan op deze uitdagende ‘spin in het web’ functie vol mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen! 
 

De functie 

Als projectcoördinator ben je (mede)-verantwoordelijk voor een deel van de (innovatie) projecten. Omdat we 
een klein en groeiend bedrijf zijn, zijn structuur en planning belangrijk om het maximale eruit te halen. Je voert 
je werkzaamheden daarom gestructureerd en transparant uit zodat de resultaten binnen scope, tijd, budget en 
kwaliteit worden behaald. Je rapporteert over de status, voortgang en afwijkingen. Je staat in contact met de 
stakeholders van de projecten en weet kansen te signaleren die kunnen leiden tot nieuwe opdrachten.  
 
Je bent de schakel tussen het accountmanagement waar de afspraken met de klant worden gemaakt en het 
omzetten van deze afspraken in input waar de softwareontwikkelaars mee aan de slag kunnen. Jij bewaakt het 
project in termen van tijd, geld en capaciteit, lost knelpunten op en (de)escaleert wanneer nodig. Je hebt 
bovendien een rol in het proces voorafgaand aan een opdracht van een klant, waarbij je vanuit je IT kennis 
aanschuift om de accountmanager te ondersteunen. Je levert input aan calculaties, waarbij je spart met het 
team van ontwikkelaars om tot goede inschattingen te komen. Vragen van softwareontwikkelaars vertaal jij 
naar vragen voor de klant en/of management/directie, waarbij je voorstellen doet voor oplossingsrichtingen. Jij 
bedenkt, implementeert en borgt oplossingen voor de vraagstukken van klanten waar mensen, IT en processen 
samenkomen.  
 

Het bedrijf 
Wij bieden een dynamische functie in een sterk groeiend bedrijf. De applicaties van aXtion worden, via klanten, 
over de hele wereld gebruikt. Diverse arbodiensten maken gebruik van de applicatie ODIS bij het uitvoeren van 
keuringen. Ook is aXtion dé ontwikkelaar achter de belangrijkste applicatie in de jeugdzorg en GGZ. Bovendien 
is aXtion uniek in de expertise om meetlaboratoria van bijvoorbeeld topsportfaciliteiten, onderzoeksinstituten 
en revalidatieklinieken te voorzien van IT oplossingen. aXtion is onderdeel van de Lode Holding groep en heeft 
intern een belangrijke rol en verantwoordelijkheid: samen versterken de dochterbedrijven Lode, ProCare, 
Umaco, Omnium en aXtion elkaar. Klanten in de gezondheidszorg en sport hebben toenemende eisen als het 
gaat om gebruikersgemak en informatieveiligheid. Bij aXtion gaan we in de volle breedte voor kwaliteit: van 
haalbaarheidsstudie en procesanalyse tot ontwikkeling, implementatie en onderhoud. We zijn dan ook trots op 
onze ISO27001 en NEN7510 certificering. Binnen Lode Holding werken ruim 100 professionals, waarvan 15 bij 
aXtion. 
 

What’s in it for you 
Bij aXtion kom je te werken in een toegewijd multidisciplinair team, binnen de diversiteit die Lode Holding 
biedt. We werken aan opdrachten die ertoe doen: onze klanten zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van hun klanten. Om hen daarbij te helpen richten we ons op IT-architectuur, -processen, -
applicaties en -infrastructuur. Als projectcoördinator kan jouw bijdrage daarin niet ontbreken! Je krijgt ruime 
ontwikkelmogelijkheden passend bij je ervaringsniveau. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. We hebben prima 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiteraard maken we dit passend bij je reeds opgebouwde kennis 
en ervaring.  
 
Wat breng je mee 
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding in bedrijfskundige richting, met een groot IT component (zoals 

bedrijfskundige informatica, Master Management van IT, Business IT & Management) 
- Enige ervaring met coördineren van IT ontwikkelprojecten 
- Kennis van methodieken als Agile, Scrum 
- Enige ervaring met meetbare acceptatiecriteria opstellen en het vertalen van epics in features en user 

stories.  



 

- Enige ervaring met Jira, Confluence of vergelijkbare ticket/documentatie/requirement tools 
- Kennis van informatiebeveiliging, in het bijzonder NEN7510 en ISO27001 
- Ambitie om mee te groeien met de organisatie en toe te groeien naar meer verantwoordelijkheden 
- Een gezonde dosis zelfstandigheid, initiatief en resultaatgerichtheid 
- Je bent organisatiesensitief, communicatief en analytisch sterk 
 
Deze baan past bij een tweede of derde stap in je carrière, maar talent met minder ervaring krijgt ook de kans 
om gedurende de inwerkperiode in de baan te groeien.  

 
Solliciteren 
Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail aan Marita Kapper (MKapper@lodeholding.nl). Reageren kan tot 
en met 22 oktober 2021. Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met 
Annelies Wolters (Algemeen Directeur), tel. 050-850 0181. Als onderdeel van het sollicitatieproces is het 
mogelijk dat er diverse testen worden afgenomen. Ook kunnen wij je vragen om een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) te overleggen.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst! 
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