DATA INTEGRATIE SPECIALIST
Interne en externe vacature

JOUW FUNCTIE
In 2020 zal binnen ons ziekenhuis een nieuwe elektronisch patiëntendossier (EDP)
geïmplementeerd worden. Wij kijken uit naar een data integratie specialist die werkzaam zal zijn
binnen het projectteam EPD met als opdracht de ingebruikname van het nieuwe EPD vlot en
vlekkeloos te laten verlopen.
Heb je een passie voor IT én mensen? Zet je graag je tanden in een uitdagend project die een
enorme bijdrage zal leveren aan de werking binnen ons ziekenhuis?
Spreekt het werken in een moderne ziekenhuisomgeving je aan en behoud je daarbij graag een gezond
evenwicht tussen werk en privé? Dan is deze vacature iets voor jou!
Als data integratie specialist ben je verantwoordelijk voor het migreren van gegevens uit de
huidige IT – toepassingen, het integreren van de nieuwe toepassing in de bestaande IT –
infrastructuur en het integreren van medische apparatuur. Dit omvat o.a. volgende taken:








Ontwerpen, coördineren en uitvoeren van datamigratie uit bestaande systemen naar het
EPD in overleg met de leverancier
Samenwerken met specialisten van verschillende leveranciers om data uit bestaande
systemen te extraheren
Integreren van het EPD in de bestaande IT – infrastructuur bv. labo, patiëntenlogistiek,
medische beeldvorming, …
Assisteren bij het valideren van de integratie met andere systemen
Coördineren en implementeren van toegewezen projecten en taken
Afstemmen met collega’s en specialisten van de leveranciers met betrekking tot de EPD –
implementatie en integratie binnen het ziekenhuis
Plannen en uitvoeren van eindgebruikerstesten bij de implementatie en integratie van
nieuwe releases van de software

JOUW PROFIEL
 Je bent bachelor in de informatica of bent gelijkwaardig door ervaring
 Je beschikt over een grondige kennis van SQL server en van programmeertalen (bv. .NET, C#, …)
 Bij voorkeur heb je al enige ervaring met communicatieprotocollen in een ziekenhuis en met koppelen
van medische apparatuur
 Je levert punctueel en nauwkeurig werk af, ook bij complexe en omvangrijke taken
 Je toont een grote werk – en organisatiebetrokkenheid en je zet je in om de implementatie van ons
EPD vlot te laten verlopen
 Je stelt je flexibel op op vlak van taakinhoud waardoor je snel kan schakelen tussen verschillende taken
en een wijziging in de agenda of planning je niet van de wijs brengt
 Je houdt ervan om initiatief te nemen en ideeën uit te werken
 Je werkt pro-actief en vooruitziend
 Door jouw organisatietalent weet je steeds een realistische timing voorop te stellen en kan je
anticiperen op veranderingen of problemen

ONS AANBOD










Een contract bepaalde duur voor 2 jaar in een voltijdse functie
Verloning volgens de IFIC – barema’s rekening houdend met jouw relevante anciënniteit
Eindejaars- en attractiviteitspremie
Mogelijkheden voor interne en externe vorming
Woon-werk vergoeding: fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer, vergoeding auto/moto/bromfiets
Kinderdagverblijf Beregoed gelegen op campus Sint-Lucas
Gratis parkeergelegenheid
Maaltijden aan gunstige prijzen
Korting in diverse handelszaken, pretparken, wellness, ...

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie, 09 224 58 15.

INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via onze website www.azstlucas.be.

Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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