
 
Medical Annotation Specialist  

Parttime (naast opleiding geneeskunde) 
 
Introductie  

 

Bij Attendi geloven we dat kunstmatige intelligentie de potentie heeft om de administratielast in de 

gezondheidszorg te verlichten. Door administratieve werkzaamheden te automatiseren, krijgen zorgprofessionals 

de kostbare tijd terug die essentieel is voor het leveren van persoonlijke patiëntenzorg. Wij realiseren deze missie 

door intelligente spraaktechnologie te maken. Op een veilige manier zetten wij spraaktechnologie in tijdens 

gesprekken tussen zorgprofessionals en patiënten. Op basis van dat gesprek genereren wij de noodzakelijke 

administratie. Zo ontstaat er naast een complete bron van informatie vooral tijd en aandacht voor persoonlijke 

patiëntenzorg. 

 
Om dit te realiseren is een unieke samenwerking nodig van ontwikkelaars en mensen met klinische expertise. Dus 

ben jij aan het wachten op de start van je coschappen, of zoek je een baantje naast je studie geneeskunde, dan zijn 

wij op zoek naar jou. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

 
Attendi bestaat inmiddels twee jaar en onze impact in de Nederlandse gezondheidszorg groeit. Dagelijks werken wij 

met zorgorganisaties aan innovatieve oplossingen voor de zorg van morgen. We staan nu op het punt dat het 

trainen van algoritmes opgeschaald moet worden. Hiervoor moeten opnames van medische consulten eerst 

omgezet worden in nauwkeurig uitgeschreven tekst. Daarna moeten uit het consult de essentiële onderdelen voor 

de medische notitie geëxtraheerd worden. Hiervoor hebben we jou nodig! Je zal door ons getraind worden om deze 

annotatie te kunnen verrichten, maar we willen ook graag dat je meedenkt om dit zo efficiënt en nauwkeurig 

mogelijk te doen. Daarnaast mag je met ons het team verder uitbouwen.  

 

Jij bent... 

• een bachelor- of masterstudent geneeskunde en hebt tijd over naast je studie 

• voor tenminste 2 dagdelen per week gedurende 4 maanden  

• iemand met een hart voor de zorg en startups met maatschappelijke impact 

• pro-actief, assertief en creatief 

• op zoek naar een nieuw avontuur 
 

Wat hebben we jou te bieden? 

 
• Een goed salaris (met inachtneming van jouw medische expertise)  

• We werken samen met grote (academische) ziekenhuizen en zullen al onze stappen wetenschappelijk 
valideren. Op de langere termijn behoort meewerken en publiceren aan wetenschappelijke studies tot de 
mogelijkheden 

• Onderdeel zijn van een unieke samenwerking met data scientists en artsen 

• Een groeiende startup met een bijbehorende spannende en dynamische omgeving, die werkt aan medische 
oplossingen met impact 

• Een werkplek in hartje Amsterdam 
 
Geïnteresseerd? Bel ons, kom langs voor een kop koffie, of stuur je CV en motivatiebrief naar info@attendi.nl 


