A great place to work
vzw Werken Glorieux, met 1.200 medewerkers de grootste werkgever van Ronse, is actief in de
sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg en kind- en jeugdzorg. Ondersteund door een
multidisciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden.
Onze grootste instelling is het az Glorieux, een sterk regionaal ziekenhuis met 404 bedden,
waarvan 56 bedden voor daghospitalisatie.
Zin om een bijdrage te leveren aan een menselijke sector in volle verandering? Dan is deze
vacature zeker iets voor jou! Ter uitbreiding van ons ICT team, zijn we op zoek naar een
Functioneel analist met doorgroeipotentieel (m/v)
Dynamisch - ambitieus - zelfstandig

Functie
Ons ICT team staat in voor de integratie en ondersteuning van technologische en medische
software oplossingen voor onze interne klanten: az Glorieux, kinderverblijf, woon- en
zorgcentra te Ronse en Maarkedal, ... Onze grootste uitdaging is de implementatie van het
elektronisch patiëntendossier en de verdere digitalisering van de processen. Als
functioneel analist word je expert en werk je hieraan mee:


Samen met het ICT team en je manager overleg je het projectplan. Je staat in voor de
implementatie en het testen van de nieuwe ontwikkelingen. Je verzekert een goede opvolging
van de projecten die je zijn toegewezen.



Je analyseert interne vragen rond de applicatie. Je stelt de software in naar behoefte en vereiste
van de eindgebruiker of dienst. Je zorgt voor het onderhoud, het beheer en de verbeteringen van
de applicaties.



Je bent hierbij verantwoordelijk voor de opleiding van de key-users. Je ondersteunt en begeleidt
de gebruikers snel en efficiënt. Je stuurt de applicatie bij waar nodig. Je lost zoveel mogelijk
vragen zelfstandig op.



Je houdt je kennis omtrent ICT up-to-date



Je werkt samen en overlegt met je collega’s binnen ICT. Je formuleert voorstellen om de
efficiëntie en effectiviteit van de ICT afdeling te verbeteren.Binnen het groter geheel werk je nauw
samen met de (hoofd)verpleegkundigen, diensthoofden en andere medewerkers van az Glorieux.
Vanuit je expertise bied je hen goede ondersteuning en toegevoegde waarde

Profiel


Je behaalde een Bachelor of Master diploma binnen informatica, industriële wetenschappen,
ingenieurswetenschappen of andere relevante studierichting



Je hebt affiniteit met diverse software tools o.a. ERP, document management (SharePoint),
integratietools etc. Je hebt interesse om je te verdiepen in de software van de zorgsector
(elektronisch patiëntendossier) en hierin je talenten te ontplooien.



Je hebt ervaring in projectmanagement.



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, je bent stressbestendig, je kan goed overweg met collega’s.



Je spreekt Nederlands en je beschikt over een stevige basiskennis Frans.

Aanbod


Je komt terecht in de boeiende wereld van de zorgsector, die ongelooflijke uitdagingen biedt.



Je neemt inhoudelijk interessante, gevarieerde en toekomstgerichte projecten op, met ruimte
voor initiatief, zelfstandigheid en zelfontwikkeling.



Als introductie, volg je een 5-daagse opleiding in UZ Leuven om onze grootste software applicatie
KWS (elektronisch patiëntendossier) aan te leren en je erin te verdiepen.



Je komt terecht in een dynamisch en tof team van ICT’ers.



We bieden een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur, met overname van anciënniteit.



Je kan rekenen op een degelijk personeelsstatuut, met interessante verloning volgens de officiële
ziekenhuisbarema’s en extralegale voordelen.



Gezien de vele uitdagingen binnen onze sector, zijn er reële doorgroeimogelijkheden in onze
organisatie.



Je werkt in een filevrije regio.

Bijkomende Informatie
Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij mevr. Sandrine De Riemaecker, ICT Directeur (t.
055 23 33 91) of Linde Verhulst, HR (055 23 36 04). Om te solliciteren, klik je op Solliciteer hier.

