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Over het BMC-traineeship

Bedrijfsvoering in de Zorg

meer dan 15 

jaar ervaring 

met opleiden 

en begeleiden 

van trainees.

In 18 maanden 

doorstromen 

tot volwaardig 

adviseur 

bedrijfsvoering 

in de zorg.

Een groot 

netwerk van 

ruim 900 

betrokken 

BMC-adviseurs.

Ruim 1.300 

afgestudeerde 

hoogopgeleide 

trainees.

Gedurende 1,5 jaar een 

combinatie van 

praktijkleren bij de 

opdrachtgever en 

deelname aan 

ontwikkelactiviteiten 

via het BMC 

ontwikkelcentrum.

15 18 9001.300
jaar maanden adviseurs

1,5
jaar



Als trainee Bedrijfsvoering in de Zorg bij BMC ga je meteen
aan de slag om je te ontwikkelen tot zelfstandig adviseur,
waarbij je voornamelijk interim opdrachten bij zorginstellingen
vervult. Wij bieden hierbij ondersteuning voor de start
van jouw loopbaan en om te bouwen aan een mooie carrière.

Indeling in werken en leren

Het traineeship duurt in totaal anderhalf jaar,

verdeeld in drie blokken van elk zes maanden. In

een kort en krachtig introductieprogramma – met 

daarin kennistrainingen én vaardigheidstrainingen 

– begin je direct in de praktijk met een opdracht. 

Het eerste jaar ben je gemiddeld vier dagen per 

week in de praktijk bezig en één dag met je 

opleiding. Het laatste half jaar ligt de nadruk 

meer op de praktijk. Tijdens het traineeship krijg 

je door middel van diverse workshops, 

studiemateriaal én concrete voorbeelden uit de

dagelijkse praktijk van BMC-adviseurs een helder

beeld van het functioneren van zorginstellingen,

toegespitst op bedrijfsvoering in de zorg. Denk

hierbij aan kwaliteits- en procesmanagement,

zorginkoop en -verkoop en projectondersteuning.

Na anderhalf jaar mag je je met recht (junior)

adviseur noemen.



Gevarieerd programma

Het traineeship biedt een intensief en interactief

programma aan; een combinatie van theorie,

praktijk, zelfstudie en eigen inbreng. Het geeft je

een helder inzicht in het zorgveld. In de praktijk

word je intensief en op maat begeleid door je

manager, mentor en heb je veel contact met je

medetrainees. Je volgt trainingen over onder

andere het zorglandschap, zorginkoop en

-verkoop en kwaliteit maar ook over ethiek,

integriteit en persoonlijk leiderschap. Tijdens het

traineeship is er ruimte voor eigen inbreng en

intervisie. Je krijgt de gelegenheid om jouw

kennis en ervaring toe te voegen aan de

dagelijkse praktijk.

Traineeship Ruimte

Opdrachten

Tijdens dit traineeship doe je verschillende

opdrachten bij diverse opdrachtgevers.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Ondersteuning bij zorgverkoop van jeugdhulp.

• Organiseren van een DenkTank bij een grote

zorginstelling.

• Procesoptimalisatie bij een gemeente.

• Programma’s van eisen maken bij de bouw of

verbouwing van zorginstellingen.

• Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

coördineren.

“Na mijn studie Gezondheidswetenschappen

ben ik aan de slag gegaan als trainee bij

BMC. Inmiddels heb ik mogen werken aan

diverse opdrachten: van een gemeentelijke

gezondheidsdienst, de ouderenzorg, de

ziekenhuis-huisvesting tot mijn huidige

opdracht in de jeugdzorg. Het leukste aan

het traineeship vind ik de hechte band met

onze traineegroep. We leren van elkaars

ervaringen en elkaars feedback. Je wordt

gestimuleerd om je eigen doelen na te

streven en er is veel ruimte voor eigen

initiatief, bijvoorbeeld door het

organiseren van werkbezoeken.

Hierbij kun je gebruik maken van het

netwerk aan collega’s met brede kennis

en ervaring.“

“Het traineeship Bedrijfsvoering in de Zorg

biedt uitkomst om je te ontwikkelen tot een

professional in de zorgsector. Ontwikkeling

staat voorop in de trainingen die je samen

met de andere trainees uit je groep volgt.

E n dag per week ben je met de hele groep

op kantoor en zelf ervaar ik dat als

‘even thuiskomen’.

Er is volop ruimte om ervaringen met

elkaar te delen en advies te vragen aan

medetrainees of juist meer ervaren

adviseurs. Iedereen binnen BMC staat

ervoor open om je verder te helpen in

je ontwikkeling en in je opdracht.”



Partners in verbetering

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Contactgegevens

Wil je meer informatie over dit traineeship of wens je een (vrijblijvende) afspraak te maken, neem dan

contact op met Ella van der End, recruiter Financien & Bedrijfsvoering, Organisatie & HRM en Zorg.

Functie-eisen

Naast een afgeronde relevante hbo of

wo-opleiding, beschik je ook over:

•  maatschappelijke betrokkenheid en een 

intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de 

kwaliteit van de zorgsector;

•  aantoonbare affiniteit met de zorg, wat 

bijvoorbeeld blijkt uit afgeronde stages en 

onderzoeksopdrachten;

•  persoonlijk ondernemerschap, je bent proactief, 

daadkrachtig en je durft initiatief te nemen;

•  ambitie en de wens om je persoonlijk te 

ontwikkelen;

•  analytische vaardigheden, je weet hoofd- en 

bijzaken feilloos van elkaar te scheiden en bent 

in staat ‘de vraag achter de vraag’ te stellen;

•  communicatieve vaardigheden, je bent een 

prettige, volwaardige gesprekspartner, durft 

kritisch te zijn en bent in staat om te 

reflecteren;

•  een professionele houding, integriteit, zorg-

vuldigheid en onafhankelijkheid zijn van belang;

• de mentaliteit om te reizen voor je werk;

• je staat aan de start van jouw loopbaan.

Startdatum nieuwe traineeship

Kijk voor de eerstvolgende startdatum op

www.bmc.nl/traineeships

Ella van der End 

Recruiter

06-17 60 45 17 

ella.van.der.end@bmc.nl




