Deskundige ICT

(Applicaties)

(B1-B2-B3)
Je functie:

Je maakt grondige analyse en houdt rekening met het
totaalproces en de noden van de stakeholders
Je begeleidt de implementatie van software en beheert
die verder in nauw overleg met je collega’s, de
eindgebruikers en de leveranciers.
Op basis van release-notes van de leveranciers valideer je
nieuwe releases op de testomgeving.
Je maakt en onderhoudt documentatie en communiceert
wijzigingen aan de eindgebruikers en de collega’s.
Je analyseert de 2e lijns-applicatie-incidenten vanuit
verschillende invalshoeken en legt verbanden.
Je bent bereid te functioneren in een periodische wacht.
Je rapporteert aan de teamcoach Applicaties

Je profiel:

Het comfort en de gebruikservaring van de eindgebruiker
komt voor jou op de eerste plaats.
Je leeft je graag in in het totale ziekenhuisproces en het
aandeel van elke stakeholder / eindgebruiker hierin
Je hebt affiniteit met diverse software in de zorg:
elektronisch patiëntendossier, integratietools (vb Mirth),
document management (vb SharePoint), ERP, …
Je hebt interesse om je te verdiepen in de software van
de zorgsector en hierin je talenten te ontplooien.
Je bent geboeid door de zorgsector en gemotiveerd om
hieraan een zinvolle bijdrage te leveren.
Je bent een echte teamplayer. Evengoed kan je autonoom
werken.
Je communiceert vlot

Aanwervingsvoorwaarden:
Houder zijn van een bachelor of
Houder van een diploma hoger secundair onderwijs met 4
jaar relevante en aantoonbare ervaring in ICT
Laatstejaarsstudenten (bachelor diploma) zijn toegelaten

Selectie:

Het selectieprogramma bestaat uit een schriftelijke
en mondelinge proef.
(Data onder voorbehoud)
Schriftelijke proef: 24 april 2018 (voormiddag)
Mondelinge proef: 07 mei 2018

Aanbod:

Aanleg van een wervingsreserve
De aanstelling gebeurt in contractueel verband
Extralegale voordelen: maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, uitgebreide
vormingsmogelijkheden
Alle openbare anciënniteit en alle relevante
privéanciënniteit wordt overgenomen.

Geïnteresseerd?

Solliciteer online via http://jobs.azsintjan.be/ met je
motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste
diploma.

Extra Info:

Omtrent de functie-inhoud: Dhr. Dieter De
Gruyter, Stafmedewerker ICT, t: 050 45 22 69,
of via e-mail dieter.degruyter@azsintjan.be
Voor alle andere vragen kan je terecht bij de
personeelsdienst, Titia Deconinck op t: 050 32
75 29, of via e-mail titia.deconinck@ocmwbrugge.be

Inschrijven tot en met 15 april 2018

