
Stagebeschrijving voor Julius website 
 

Graag onderstaande velden invullen of aankruisen: 

 

Introductie;  

Ben jij geïnteresseerd in werken voor onder andere zorgaanbieders, verzekeraars, overheden, 

farmaceutische bedrijven en patiënten? En wil jij bijdragen aan goede, betaalbare en toegankelijke 

zorg? Solliciteer dan nu!  

Omschrijving;  

De functie 

KPMG Strategy & Operations - Health is een ambitieus en een snelgroeiend onderdeel binnen KPMG. 

Onze adviseurs werken aan uitdagende en uiteenlopende adviesopdrachten binnen de zorgsector. 

Dagelijks begeleiden wij klanten bij het (meten en) verbeteren van de performance en/of het 

beheersbaar maken van (financiële) risico's. Impact maken in de zorg, dat is waar wij ons hard voor 

maken. 

De gezondheidszorg is sterk in beweging. Klanten worden kritischer en vragen om een efficiënte, 

effectieve en cliëntgerichte dienstverlening. Nieuwe wet- en regelgeving stelt tevens toenemende 

eisen aan betrouwbaarheid en transparantie. Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds 

meer mogelijk is bieden kansen voor vernieuwing van de zorg. De gehele zorgsector krijgt te maken 

met dit ingrijpende veranderingsproces. 

Wil jij je verdiepen in complexe vraagstukken binnen verschillende organisaties in de zorgsector? 

Wij zijn op zoek naar topstudenten die serieuze interesse hebben in een mogelijke loopbaan binnen 

'KPMG Strategy & Operations - Health' na de studie en die daar tijdens hun studie al een vliegende 

start mee willen maken. 'KPMG Strategy & Operations - Health' biedt deze kans in de vorm van een 

meeloopstage. Wij hebben verschillende opdrachten waar je als stagiair mee aan de slag kan. 

Het profiel 

•Je ben bezig met je Master, bij voorkeur in de technische, economische of medische richting zoals: 

(technische) bedrijfskunde, econometrie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen of beleid en 

management van de zorg 

•Je hebt bovengemiddelde studieresultaten 

•Je bent analytisch en conceptueel sterk 

•Je bent gedreven en op een gezonde manier ambitieus in alles wat je doet 

•Je beschikt over probleemoplossende vaardigheden 

•Als collega ben je betrokken en enthousiast en je beschikt over een gezonde dosis 

relativeringsvermogen en zelfreflectie. 

•Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands 

•Je bent minimaal 4 dagen in de week beschikbaar, voor een periode van minimaal 3 maanden 

(standplaats Amstelveen, thuiswerken is gedeeltelijk mogelijk) 

  



Startdatum: flexibel. Graag je beschikbaarheid aangeven in de brief. 

Ons aanbod 

Optelsom van talenten 

In een eeuw zijn we uitgegroeid van één Nederlands kantoor tot een organisatie met ruim 170.000 

gedreven professionals wereldwijd. Die jou inspireren het beste uit jezelf te halen. Voor ieder project 

brengen we hiervoor de ideale combinatie van talenten samen. En daarbij maken we geen onderscheid 

op grond van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of arbeidsbeperking. 

Iedereen is welkom, zolang je maar samen met ons je schouders eronder zet, veranderingen 

waarmaakt, je talenten ontplooit en succes viert. Uiteraard met alle ruimte om jezelf verder te 

ontwikkelen en je eigen carrière vorm te geven. Gedurende je stage zal je dan ook intensief worden 

begeleid vanuit KPMG en ontvang je een stagevergoeding. 

Meer informatie en solliciteren 

Meer informatie en solliciteren 

De eerste stap in onze sollicitatieprocedure is het doorlopen van onze KPMG Talent Pitch. We sturen je 

een bevestigingsmail met een link die je naar het platform leidt. In deze online experience geven we je 

een realistisch beeld van hoe het is om bij KPMG te werken, en zullen we met behulp van online testen 

en games verder onderzoeken in welke mate jouw profiel een goede match is met de rol waarop je 

hebt gesolliciteerd. Ook komt jouw motivatie aan de orde, je hoeft in eerste instantie dus geen 

motivatiebrief te uploaden, maar alleen jouw CV. Aan het einde van de experience krijg je direct een 

deel van je resultaten terug gekoppeld! 

Solliciteren kan via de website: https://vacatures.kpmg.nl/vacatures/details/meeloopstage-strategy-

operations-health/  

Hoofdorganisator(en)  

KPMG Strategy & Operations - Health 

 

In samenwerking met  

Wanneer er een (mede)begeleider is vanuit een externe organisatie kun je die hier noemen. 

 

Discipline 

Public Health 

 

Studie 

Geneeskunde (master) 

Biomedical Sciences (master) 

Klinische gezondheidswetenschappen (master) 

SUMMA (master) 

 

Overige informatie bijv. contactgegevens 

 

- Contactpersoon:  

o Mark Polman via phmstude@umcutrecht.nl 

- UMC begeleider: Elly de Leeuw e.deleeuw@umcutrecht.nl  
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