STAFMEDEWERKER BELEIDSINFORMATIE
Interne en externe vacature
AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over twee
campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het
ziekenhuis telt 787 bedden hospitalisatie en 122 bedden dagziekenhuis, er werken 200 artsen en 2.250
medewerkers.
Hecht jij net als ons groot belang aan waarden zoals deskundigheid, openheid, vriendelijkheid,
collegialiteit, en patiëntgerichtheid? Dan verwelkomen wij jou graag in ons ziekenhuis als nieuwe collega!

JOUW FUNCTIE
Als stafmedewerker beleidsinformatie sta je in voor het opbouwen, beheren en onderhouden van het
centrale datawarehouse, het gebruikersportaal en de bijhorende rapporteringen met als doel de
correcte beleidsgegevens tijdig ter beschikking te stellen van de gebruikers.
Heb je een passie voor cijfers, data én mensen? 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!
Je komt terecht in een dynamisch en gemotiveerd team binnen ons financieel departement waarin iedere
medewerker een grote expertise heeft binnen zijn vakgebied. Binnen dit team heb je o.a. volgende taken:











Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en controleren van het
datawarehouse en de ETL – processen (SSIS)
Je werkt mee aan de ontwikkeling van SSAS Tabular en diverse rapportages (SSRS en Power BI)
voor interne eindgebruikers en zorgt ervoor dat deze voldoen aan hun vereisten
Je werkt mee aan de beleidsinformatie – implementaties, analyseert de behoeften van de
eindgebruikers, zet deze om in een geschikte oplossing en test deze oplossing (zowel technisch als
functioneel) , rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de standaard
softwareoplossingen
Je denkt mee over hoe beleidsinformatie een bijdrage kan leveren tot onze bedrijfsdoelstellingen
Je documenteert de implementatie en verzorgt de opleiding van de eindgebruikers
Je rapporteert over de status en voortgang van het project, zodat de vooropgestelde
doelstellingen op een kwalitatieve manier kunnen bereikt worden
Je wordt ingeschakeld in de support van eindgebruikers met betrekking tot hun operationele
systemen
Je blijft continu op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen op gebied van Business Intelligence
en deelt je kennis met je collega’s

JOUW PROFIEL
 Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma in een wiskundige of economische richting of je bent
gelijkwaardig door ervaring
 Je hebt ervaring met T-SQL, Microsoft SQL databanken, ETL’s en datawarehouses
 Affiniteit met en / of ervaring in de gezondheidszorg en ziekenhuiswereld is een mooi pluspunt
 Bij voorkeur heb je ervaring met Microsoft BI stack, PL-SQL, Oracle databanken en rapportering in
Javascript en php
 Je beschikt over een sterk analytisch denkvermogen waardoor je in staat bent om snel inzicht te krijgen in
problemen en systematisch kan op zoek gaan naar een oplossing
 Je gaat proactief en resultaatgericht te werk. Je bewaakt de voortgang in projecten en anticipeert hierbij op
knelpunten of belemmeringen
 Je levert punctueel en nauwkeurig werk af, ook bij complexe en omvangrijke taken
 Je houdt ervan om zelfstandig aan je taken te werken maar functioneert ook goed in teamverband
 Je bent communicatief sterk en je slaagt erin om anderen met jouw ideeën te inspireren
 Je toont een grote werk – en organisatiebetrokkenheid

ONS AANBOD













Een contract van onbepaalde duur in een voltijdse functie
Verloning volgens de IFIC – barema’s rekening houdend met jouw relevante anciënniteit en
aangevuld met een aantal extralegale voordelen
Eindejaars – en attractiviteitspremie
Een gratis hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Maaltijdcheques na één jaar
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, …

CONTACT
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij: Evi Van de Steene, medewerker werving & selectie
09 224 58 15 of via evi.vandesteene@azstlucas.be

INTERESSE?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv elektronisch door via onze website www.azstlucas.be.
Christine Van der Hoogerstraete
Directeur personeel & organisatie
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