
•  Algemene introductie ochtend vanuit 
HR en inwerkprogramma vanuit het 
team

• Kennismaking buddy

•  Doorlopen van het ‘Onboarding 
 Programma Cure4’ uit onze Academy

•  Inschrijving voor Vitaal werken en 
Basisinleiding AVG / Privacy 
in de Zorg / Privacy Awareness

•  Bespreking nulmeting drijfveren
en CAS met jouw lead / manager en 
 ontwikkeldoelen

• 1 op 1 lunch met jouw lead / manager

•  Einde proeftijdgesprek met jouw 
lead / manager

AMUSE
1 MA AND

10% voltooiing 
Young Professional Consultancy

•  Lunch met een andere (oud-) Young 
Professional

•  Na drie maanden een 
ontwikkelevaluatie gesprek met 
jouw lead / manager

•  Pitchen van jouw visie op jouw 
 persoonlijke ontwikkeling en 
 ontwikkelbehoefte aan jouw team

•  E-learning ‘Timemanagement:  
de Pomodoro techniek’ en 
 ‘Mindfulness apps’ uit onze Academy 
volgen

STARTER
2 4 MA ANDEN

40% voltooiing 
Young Professional Consultancy

•  Ontwikkelevaluatiegesprek met 
jouw lead / manager en doelen voor 
laatste half jaar stellen

•  Lunch met een andere (oud-) Young 
Professional; 

•  Presentatie geven over jouw eerste 
half jaar bij Cure4 aan jouw team

MAIN COURSE
46 MA ANDEN

60% voltooiing
Young Professional Consultancy

GR AND DESSERT
610 MA ANDEN

•  Bespreken van opleidings-
ondersteuning vanuit de
 Academy voor het volgende jaar

•  Lunch met een andere 
(oud-) Young Professional

• Evaluatie programma met HR

90% voltooiing 
Young Professional Consultancy

MENU

CHAMPAGNE

100% voltooiing 
Young Professional Consultancy

•  Eindgesprek met je lead/manager 
om je nieuwe functie vast te leggen 
en te proosten op de start van je 
nieuwe carrière!

Wij hopen dat je trek hebt in een 
uitdagend en leerzaam traject om 
jezelf uiteindelijk te ontwikkelen tot 
een echte Cure4iaan. 
Het Young Professional programma 
biedt volop mogelijkheden om je 
te ontwikkelen tot een ambitieuze 
consultant in de zorg. Het programma 
bestaat uit een aantal onderdelen. Zie 
het als een lopend buffet; een ruim 
aanbod aan ontwikkelmogelijkheden 
om je hongerige trek naar een 
succesvolle carrière te stillen. 

In dit AllYouCanLearn menu tref je een zorgvuldig samengesteld 
programma waarin we je handvatten en richting geven aan jouw 
ontwikkeling als Young Professional bij Cure4. 

De reservering
Om deel te nemen aan het Young Professional programma zul je 
wel eerst de selectieprocedure succesvol moeten doorlopen. Deze 
procedure bestaat uit een gezamenlijke lunch ter kennismaking. 
Na de lunch volgt een interactief programma waarbij jij zowel 
in teamverband als individueel aan de slag gaat met een aantal 
casussen en opdrachten. Daarnaast geef je op basis van de 
casussen en opdrachten een korte pitch waarom jij een plekje 
verdient in ons Young Professional programma.

De bevestiging
Indien je de selectieprocedure succesvol hebt doorlopen dan 
reserveren we voor jou een mooi plekje in ons Young Professional 
programma. De entree is samengesteld uit een tweetal 
assessments op het gebied van drijfveren en persoonlijkheid 
(CAS). De competenties die wij belangrijk achten voor de functie 
van een Young Professional bij Cure4 en die centraal staan in het 
programma zijn:
• Zelfontwikkeling;
• Drive;
• Resultaatgerichtheid;
• Analyseren & Oordeelsvorming; 
• Organisatiesensitiviteit.

Uiteraard ontvang je aanvullend op dit programma een 
 inwerkprogramma en begeleiding vanuit jouw buddy en team. 

YOUNG PROFESSIONAL
PROGR AMMA

ALL-YOU-CAN-LEARN

Wil jij ook een tafel 
reserveren bij ons 
Young Professional programma? 
Meld jezelf dan aan! Ga naar:
werkenbijcure4.nl/all-you-can-learn-menu 
en vul het aanmeldingsformulier in. 

Of scan de QR code 
met je mobiel.  

RESERVEER 
EEN TAFEL 

BIJ ONS YOUNG 
 PROFESSIONAL 

PROGR AMMA



MAIN COURSE

GR AND DESSERT

MENU

ALL-YOU-CAN-LEARN
Wil je impact maken binnen de zorg, 
jezelf ontwikkelen als consultant en 
heb je genoeg lef en overtuigings-
kracht waar wij op kunnen bouwen? 
Dan zoeken wij jou.
Cure4 is hard gegroeid de afgelopen jaren. Met meer dan 80 
collega’s zijn we dagelijks bezig met het verbeteren van de bedrijfs
voering binnen zorgorganisaties. Onze groeiambities zijn onver
minderd! En jij speelt hierbij een belangrijke rol.

Wij zoeken namelijk energieke Young Professionals die mee willen 
bouwen aan Cure4 en zichzelf willen blijven ontwikkelen, inhoude
lijk en als persoon. 

Als Young Professional bij Cure4 word je door middel van ons 
traineeship opgeleid tot specialist op het gebied van processen 
rondom de zorgadministratie binnen de verschillende sectoren en 
specialisaties in de zorg. 

We bieden een uitgebreid pakket aan trainingen en cursussen dat 
ervoor zorgt dat jij je ontwikkelt naar de functie die het beste past 
bij jouw ambitie!

Wat ga je allemaal doen?
Je krijgt een unieke kans om als starter snel veel ervaring 
op te doen bij verschillende klanten en in de volle breedte 
de zorgsector verder te leren kennen. 
Je denkt mee over de inrichting en optimalisatie van 
hun financiële en zorgadministratieve processen. Maakt 
rapportages en analyses om te kunnen sturen op KPI’s. Jij 
bent de vraagbaak voor klanten, cliënten en patiënten. 
Kortom, een dynamische en uitdagende rol met mooie 
kansen om daarna door te groeien tot consultant. 

Het enige wat jij hoeft te zijn is…
•  …een bruggenbouwer en een teamplayer. We zijn niet 

alleen op zoek naar de beste mensen, maar willen de 
beste teams;

•  …leergierig en een doener. Je kan jouw kennis goed 
vertalen naar advies voor onze klanten. Met  je energie, 
passie voor je  vak en inzichten inspireer je klanten én 
collega’s;

•  …nieuwsgierig en open. Gecombineerd met een hoog 
niveau van zelflerend vermogen en reflectie. Je bent al 
goed, maar wil jezelf altijd blijven uitdagen en het beste 
uit jezelf halen. Nijverheidsweg 16a

3534 AM Utrecht
werken@cure4.nl

Voor meer informatie bezoek onze website  
www.werkenbijcure4.nl/all-you-can-learn-menu

Wij zien onszelf niet als een 
doorsnee adviesbureau, waarbij 
we ‘even’ langskomen en ‘snel’ wat 
abstracte adviezen uit onze mouwen 
schudden. Wij willen graag impact 
maken op de gezondheidszorg in 
Nederland door de bedrijfsvoering 
van zorgorganisaties nog beter, 
slimmer en toekomstbestendig 
te maken. Zodat zij zich nog meer 
kunnen focussen op het leveren van 
kwalitatieve en betaalbare zorg.

CURE4

AMUSE

STARTER

RESERVEER  
EEN TAFEL  

BIJ ONS YOUNG 
 PROFESSIONAL 

PROGR AMMA


