INTERNE EN EXTERNE VACATURE
SYSTEEMVERANTWOORDELIJKE
LABORATORIUM
Als systeemverantwoordelijke beheer je de informatica-omgeving van het klinisch
laboratorium.
JOUW FUNCTIE
 het beheer van de hard - en software binnen het laboratorium
 het parametriseren van het Laboratorium Informatica Systeem (LIS)
 de ontwikkeling en het beheer van de internet- en intranet-omgeving van het
laboratorium
 de statistische verwerking van laboratoriumgegevens
 het opleiden en ondersteunen van de labmedewerkers in de gebruikte
informaticatoepassingen
 het ondersteunen en ontwikkelen van bio - informatica toepassingen in het moleculair lab
 het rapporteren aan de laboratoriumdirectie en overleggen met de labmedewerkers en
met de medewerkers van de dienst informatica
JOUW PROFIEL
 je hebt een bachelor diploma ICT of je bent gelijkwaardig door ervaring
 je bezit een grondige kennis van Windows, Linux is een pluspunt
 je hebt basiskennis van netwerken (TCP/IP), hardware (PC’s en printers) en Active
Directory
 je hebt basiskennis van scripting. Kennis van powershell / python is een pluspunt
 je hebt interesse in bio-informatica of bent bereid deze te verwerven
 je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan goed werken in teamverband
 je hebt oog voor kwaliteit
 je bent flexibel en kan vlot omgaan met veranderingen
 je bent leergierig, positief ingesteld en denkt oplossingsgericht
ONS AANBOD
 een boeiende job in een innovatief en dynamisch ziekenhuis waarin je de kans krijgt om je
verder te ontplooien door het volgen van opleidingen
 een voltijdse veelzijdige functie met verantwoordelijkheid
 een contract van onbepaalde duur met een jobtime van 100%
 startdatum zo spoedig mogelijk
 je werkt overdag van maandag tot vrijdag
 verloning volgens de ziekenhuisbarema’s aangevuld met een aantal extralegale voordelen
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Evi Van de Steene, medewerker werving &
selectie, op het nummer, 09 / 224 58 15.
INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv elektronisch door via onze website
www.azstlucas.be.
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