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Implementatie-adviseur – Full time 
Wie zijn wij? 
Attendi is een snelgroeiend softwarebedrijf dat vanuit Amsterdam toonaangevende spraakoplossingen 
maakt voor de zorg. Met deze technologie ondersteunen wij zorgprofessionals bij het eenvoudig aanmaken 
van kwalitatieve rapportages. Zorgprofessionals besteden in Nederland ruim 35% van de beschikbare tijd 
aan administratie en verslaggeving. Bij Attendi werken we met een gemotiveerd team aan het oplossen 
van dit maatschappelijke probleem. Met Attendi spreken zorgprofessionals altijd en overal snel een 
rapportage in. Attendi zet de tekst om in een nauwkeurig uitgeschreven verslag en plaatst dit direct in het 
cliëntendossier. Op basis van de inkomende verslagen ontwikkelen wij AI-gedreven oplossingen die 
zorgprofessionals ondersteunen in het leveren van de hoogste kwaliteit zorg. 
 
Waar ga jij zorgprofessionals mee helpen? 
Voor zorgorganisaties die gebruik maken van Attendi is slimme technologie slechts een deel van de 
oplossing. Ook al werkt de technologie foutloos, we voegen pas daadwerkelijk waarde toe als 
zorgprofessionals deze nieuwe manier van werken omarmen en dagelijks toepassen. Bij het 
implementatieproces willen we zorgorganisaties nog beter gaan helpen. De functie van implementatie-
adviseur is daarbij onmisbaar. Als implementatie-adviseur ben je verantwoordelijk voor een succesvolle 
introductie van de oplossing van Attendi binnen zorginstellingen.  
 
Wat zijn je verantwoordelijkheden? 

• Projectmanagement van implementaties 
• Trainen en begeleiden van projectmanagers en zorgprofessionals 
• Aanspreekpunt en kennispartner 
• Meten en inzichtelijk maken van de meerwaarde van de oplossing 
• Het onderhouden van het contact na de implementatie 
• Continu feedback verzamelen en communiceren met het ontwikkelteam 
• Actief delen van opgedane kennis 

 
Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over minimaal HBO/WO werk- en denkniveau  
• Je hart gaat sneller kloppen van organisatieverandering en innovatie 
• Je hebt relevante werkervaring in de gezondheidszorg 
• Je hebt affiniteit met technologie 
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en waar je kansen ziet grijp je ze meteen 
• Je bent sociaal en communicatief vaardig 
• Je bent goed in projectmatig werken 

 
Wat kunnen wij je bieden? 

• Een belangrijke rol in een vriendelijk, behulpzaam en gedreven team 
• Steile leercurve door diverse werkzaamheden in snelgroeiende onderneming 
• Een mooi salaris en participatie in Attendi via SAR 
• Een rol met een grote mate van maatschappelijke impact 
• De vrijheid om gedeeltelijk thuis, bij de klant en op ons kantoor in Amsterdam te werken 
• De mogelijkheid om in korte tijd veel te leren over de toepassing van AI in de Zorg 

 
Contact 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar diederik@attendi.nl 


