Het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in
Oostende profileert zich als het
referentiecentrum
voor
regionale
gezondheidszorg voor de bevolking aan
de Belgische kust. Deze ambitie wordt
gerealiseerd door de inzet van meer dan
100 artsen en 1350 medewerkers. In
oktober 2012 werden alle activiteiten
samengebracht in één compleet nieuw
ziekenhuis met een capaciteit van 600
bedden. Het Az Damiaan is een
financieel gezond bedrijf, met ruime
aandacht voor de uitbouw van een
aantrekkelijk zorgaanbod, en staat borg
voor een kwalitatieve en efficiënte
dienstverlening. De ideale plek voor
iedereen met zin in zorg !

INTEGRATIE- EN IMPLEMENTATIE-EXPERT ICT (M/V)
FUNCTIE
In samenwerking met de projectleider sta je in voor de planning, implementatie en opvolging van ICT-projecten, zoals het
elektronisch patiëntendossier, tracering van geneesmiddelen, e-learning, ...
Je bent verantwoordelijk voor de ICT-technische integratie van applicaties in het bestaande ICT-landschap.
Je stemt af met de business, voert technische testen uit a.d.h.v. zelf opgestelde testscenario’s en zorgt voor de documentatie.
Je ondersteunt de eindgebruikers bij problemen of vragen, door probleemanalyse, -oplossing, rapportering en opvolging.
Samen met collega’s van andere departementen sta je in voor het opvolgen en uitvoeren van nieuwe releases en changes.
Na een inwerkperiode word je ingeschakeld in een beurtrolsysteem van wachtdienst (incl. weekend).
de
Je staat in voor het oplossen van toepassingsgerelateerde problemen in 2 lijn support (die door de servicedesk geëscaleerd
worden) en volgt deze op, eventueel met ondersteuning van de leverancier.
JE PROFIEL
Je hebt een bachelordiploma in de informatica of in een andere richting aangevuld met relevante werkervaring.
Ervaring in ICT-projectwerking en/of applicatiebeheer is een belangrijke troef maar als schoolverlater ben je zeker ook welkom.
Je beheerst de Microsoft-omgeving en Office-toepassingen.
Kennis van SQL, SharePoint, Visual Studio, C#, BizTalk en Mirth is een pluspunt.
Je bent een stressbestendige teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden.
Je hebt oog voor de wensen van de klant en gaat hier op een professionele, servicegerichte manier mee om.
Je gaat analytisch en oplossingsgericht te werk en bent in staat om zelfstandig en op proactieve wijze structuur te brengen in je
werk.
Je bent leergierig en zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied.
ONS AANBOD
Werken dichtbij huis in een nieuwbouwziekenhuis, m.a.w. een boeiende, innovatieve omgeving waar je je talenten kunt ontplooien.
Een contract van onbepaalde duur.
Een voltijdse functie met verloning volgens de ziekenhuisbarema’s en overname van relevante anciënniteit.
Diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, internetverbinding thuis.
Ruime faciliteiten voor interne en externe opleiding.
Meer informatie? Neem contact op met Jacques Provoost, projectleider applicatiebeheer, tel 059/41 43 36 of Nathalie Vanlerberghe,
stafmedewerker HR, tel 059/41 68 11.
Interesse? Stuur je CV naar jobs@azdamiaan.be of bezoek onze job site via www.jobs.azdamiaan.be.

