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The innovation continues
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SIMPLE. GENIUS.

Aankondiging update Carestream's organisatie
Geachte relatie,
Carestream Health is een innovatieve onderneming, die haar organisatie aanpast aan de veranderingen in de omgeving waarin zij opereert. Het klantenbestand van Carestream is sterk groeiende en
mede hierdoor is de Carestream organisatie op Europees niveau recentelijk sterk uitgebreid. Deze
uitbreiding is mede het gevolg van de sterke groei in Nederland van e-Health Managed Services (eMS),
waarvan de naam recentelijk veranderd is in Cloud Based Services.
Graag breng ik u op de hoogte dat Saskia Groeneveld, Key Accountmanager en Ben Bijl, Servicemanager Nederland, een nieuwe uitdaging zullen aangaan binnen deze nieuw gevormde Europese
organisatie.
Wat betekent dat voor u? De werkzaamheden van Saskia zullen voorlopig worden waargenomen door
Frank van Ravels. De functie van Service Manager zal op interim basis worden waargenomen door
Robert de Jong. Zodra de definitieve invulling van de functies bekend is, zal ik u zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
Mede door de groei die Carestream Nederland doormaakt is ook de locale organisatie verder uitgebreid. Met ingang van 1 juni 2011 is Bert van Weeghel als een Project Manager in dienst getreden. Bert
is sinds jaren werkzaam als senior Project Manager in de zorg en heeft ruime ervaring in het managen
van complexe ziekenhuisbrede ICT-zorgprojecten.
Binnen ons Service Support Team is binnen de sectie RIS-Support het team uitgebreid met een fieldengineer. Momenteel zijn we op zoek naar een PACS engineer om onze PACS-sectie te versterken. We
hebben goede hoop die vacature binnen afzienbare tijd in te vullen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben te allen tijde bereid u meer
informatie te verschaffen.
Met vriendelijke groeten,

R.H. Visser
Managing Director
Carestream Health Netherlands
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