VACATURE TECHNISCH PROJECTLEIDER ZORG
Wil je werken aan interessante en uitdagende (ICT) adviesopdrachten bij aansprekende ziekenhuizen? In
deze rol heb jij direct impact op optimale zorgverlening!

Over de functie
Als technisch projectleider/ ICT consultant ben je van alle markten thuis. Jij bent de spil in de
implementatie van hoogtechnologische en belangrijke informatiesystemen waarop iedere dag
vele duizenden patiënten en zorgprofessionals vertrouwen.
Met jouw brede inhoudelijke kennis van actuele ICT-onderwerpen (infrastructuur, servers, storage,
applicaties, integraties, migraties), methodieken en standaarden in de zorg (HL7, DICOM, XDS) weet jij
ieder project tot een goed einde te brengen. Je bent zelfstandig gedreven in het realiseren van ICTprojecten en hebt gevoel voor effectieve omgang met IT-specialisten en projectmedewerkers in de
zorg. Als projectleider lever je niet alleen projectmatig kwaliteit en resultaat, maar ben je overtuigend
en integer in de relaties die je bouwt en onderhoudt, van inventarisatie tot afronding. Je bent van A-Z
betrokken en fungeert steeds als aanspreekpunt en stemt in alle fases van een project de
verwachtingen van de stakeholders op elkaar af.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Het adviseren rondom de toepassing van technologieën c.q. systemen, en de integratie van
verschillende applicaties;
Het begeleiden en ondersteunen bij systeemintegratie en data-uitwisseling binnen en tussen
zorginstellingen;
Het inventariseren van de infrastructuur binnen projecten;
Het begeleiden bij technische testen (performance, beveiliging, koppelingen);
Het analyseren van de processtromen, informatie-architectuur en het beschrijven van
koppelingen;
Het vertalen van processen naar functioneel en technische ontwerp en systeeminrichting;
Het begeleiden van technische project-/werkgroepen, aansturen van projectmedewerkers en
het bewaken van de uitvoering.

Daarnaast lever je tijdens deze werkzaamheden een actieve bijdrage aan productontwikkeling,
relatiemanagement en commerciële activiteiten, zoals het signaleren van commerciële kansen en
actieve deelname in acquisitietrajecten.
Wat zoeken wij?
Onze ideale kandidaat heeft:
•
•

Een afgeronde relevante bachelor of masteropleiding (bijvoorbeeld medische informatica,
klinische fysica, wiskunde, of informatietechnologie);
Brede inhoudelijke kennis van actuele ICT-onderwerpen (infrastructuur, applicaties,
integraties), methodieken en standaarden, bij voorkeur in de zorg (HL7, DICOM, XDS);

•
•

Minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken;
Relevante ervaring met zorginformatiesystemen en de onderlinge samenhang (pré).

Wat bieden wij?
•

Een passend salaris, afhankelijk van kennis en ervaring

•
•

Alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren binnen je vakgebied;
Een kleurrijk en professioneel team wat garant staat voor een stevige maar vernieuwende
basis. De werksfeer is informeel en collegiaal, met zeer korte lijnen en grote mogelijkheden
voor eigen initiatief.

Solliciteer!
Spreekt onze vacature je aan? Stuur dan je motivatie met CV naar HR@dnagroup.nl of neem voor meer
informatie contact op met Kerime Oyun-Kilic, Recruiter telefoonnummer 6-24727659 of 0418 575 860.
Voor meer informatie over D&A, kijk op onze website Error! Hyperlink reference not valid.
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Het betreft geen functie die op ZZP-basis kan worden
uitgevoerd.

