Stafmedewerker kwaliteit en studie zorginformatisering
Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia biedt toegankelijke en kwalitatieve geestelijke
gezondheidszorg. Het ziekenhuis heeft een vacature voor een stafmedewerker kwaliteit en studie zorginformatisering.

Functiebeschrijving
Jouw opdracht bestaat uit het mee ontwikkelen, ondersteunen, bijstellen en evalueren van het
kwaliteitsbeleid met in het bijzonder: zorginformatisering, procedurebeleid en projectbeheer.

Functievereisten
Wij zijn op zoek naar een bachelor/master in de humane wetenschappen of een bachelor in de
toegepaste informatica met een doorgedreven kennis van informatisering in een zorgomgeving en
relevante ervaring in projectwerking en in de GGZ.

Jouw verantwoordelijkheden
-

Datamanagement
o Je bent projectverantwoordelijke voor de zorg van ICT-applicaties.
o Je bent een aanspreekpunt voor vragen over ICT- applicaties en ICT-initiatieven
o Je analyseert vragen en interne processen en vertaalt ze naar interne ICTrequirements en geeft onderbouwd advies over ICT-toepassingen.
o Je hebt een gedegen kennis van de opbouw en werking van een Elektronisch
Patiëntendossier
o Je onderzoekt en werkt proactief aan oplossingen voor knelpunten in de
zorginformatisering en bespreekt deze met directie/ICT
o Je bouwt gedegen relaties op met verschillende stakeholders om de noden binnen
het ziekenhuis in kaart te brengen. Je werkt mee aan het implementeren van
software en denkt na hoe software het werken efficiënter kan maken
o Je legt technische beperkingen uit aan eindgebruikers
o Je zorgt voor kwantitatief en kwalitatief datamanagement
o Je zet bevragingen op, verzamelt, analyseert en rapporteert kwantitatieve gegevens
Je adviseert afdelingen en directie op basis van de bekomen resultaten

-

-

Beleid en ondersteuning
o Je werkt mee aan een visie en beleid ter optimalisering van de kwaliteit van de
organisatie met een bijzondere aandacht voor de informatisering en het beleid
betreffende procedures.
o Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen
Projectmanagement/projectwerk
o Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in de GGZ en vertaalt deze naar
concrete projecten op maat van het ziekenhuis (patiëntenparticipatie,
familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid, vermaatschappelijking, beeldvorming,
…)
o Je leidt en/of neemt actief deel aan zowel interne als externe projecten
o Je vertegenwoordigt de organisatie tijdens externe overlegmomenten en
netwerkmomenten

Jouw profiel
-

Je hebt een grondige kennis van informatisering in een ziekenhuiscontext
Je beschikt over sterke analytische, probleemoplossende en organisatorische vaardigheden.
Je bent resultaatgericht en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je beschikt over een doorgedreven kennis van MS Office-toepassingen, kennis van MS Access
is een pluspunt
Je bent dynamisch en positief ingesteld, vlot in de omgang en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Je hebt ervaring in de zorg in het algemeen, en in de GGZ-sector specifiek
Je bouwt snel dossierkennis op bij nieuwe ontwikkelingen
Je bent in staat nauw samen te werken met de andere stafmedewerkers, directieleden en
andere disciplines binnen de organisatie
Je neemt initiatieven die de organisatiedoelstellingen ondersteunen
Je houdt continu voeling met wat er leeft binnen en buiten de organisatie en je begrijpt het
DNA van de organisatie

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur
- Verloning volgens het wettelijk barema aangevuld met extra legale voordelen waaronder maaltijden ecocheques, hospitalisatieverzekering, anciënniteitsdagen, groepsverzekering, terugbetaling
woon-werkverkeer
- Een uitdagende opdracht binnen een dynamisch regionaal psychiatrisch ziekenhuis met campussen
te Sint-Niklaas en Beveren
- Werken in een oase van rust in het hart van Sint-Niklaas
- De mogelijkheid tot het verder ontwikkelen van je competenties

Meer informatie?
Contacteer Astrid Van Raemdonck, therapeutisch directeur op
03 760 07 40 of via avanraemdonck@apzst-lucia.be
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV
uiterlijk tegen 30/06/2018 naar APZ Sint-Lucia
t.a.v. Dhr. P. Marissen, algemeen directeur
Ankerstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas

