Vacature project coördinator I&A

Diagnostiek Brabant (DB) levert als diagnostisch centrum snelle en betrouwbare diagnostiek voor de
gezondheidszorg in Midden- en West- Brabant. Met een groot netwerk in de regio organiseert DB de
medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten.
Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen in samenwerkende
ziekenhuizen. DB versterkt de regionale zorgketen.
Bij DB werken mensen met hart voor de zorg. Kenmerken als innovatief, betrokken, leergierig en
klantgericht passen bij de medewerkers en partners van onze organisatie. Wij werken met korte
lijnen en medewerkers krijgen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen; dit om
nadrukkelijk samen te werken aan groei en ontwikkeling.
Op dit moment zijn we op zoek naar een project coördinator Informatievoorziening &
Automatisering.
Functieomschrijving
Als project coördinator I&A ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren en
implementeren van ICT gerelateerde projecten ten behoeve van de organisatie/processen. Je hebt in
deze functie nauw contact met het management, de applicatiebeheerder en functioneel beheerders
van diverse applicaties en de functionaris gegevensbescherming. Je werkt grotendeels zelfstandig.
Binnen DB zijn de lijnen kort waardoor een brede kijk op de benodigde werkzaamheden wordt
gevraagd.
Jouw kerntaken zijn:
-

-

-

Het opstellen, coördineren en (gedeeltelijk) uitvoeren van (ICT) projectplannen;
Het bewaken van de projectkwaliteit, -voortgang en het -budget;
Het ontwikkelen en implementeren van beleidsvoorstellen, richtlijnen en procedures op
het gebied van informatievoorziening en automatisering gericht op het behalen van
doelen van de organisatie;
Het pro actief adviseren van het management, ook buiten de kaders van je eigen
vakgebied;
Het in samenspraak met de gebruikers en beheerders evalueren en optimaliseren van de
informatiesystemen;
Verrichten van onderzoek naar en rapporteren over toepassingsmogelijkheden van
nieuwe of verbeterde automatiseringsmiddelen en –systemen en de afstemming
daarvan met bestaande systemen;
Contacten onderhouden met leveranciers en regie voeren op de dienstverlening;
Het initiëren en bevorderen van samenwerking met alle disciplines binnen de
organisatie.

Wat zoeken wij?
HBO/WO niveau verkregen door een voor de functie relevante opleiding, zoals klinische informatica,
informatiemanagement of technische bedrijfskunde.
Kennis en ervaring van methoden en standaarden op het gebied van
programma/projectmanagement (bijvoorbeeld Prince2).

Ervaring met het leiden van projecten en het vorm geven van project organisaties.
Uitdaging zien in het buiten de kaders van het vakgebied te kijken en diverse werkzaamheden
proactief mee op te pakken.
Kennis en ervaring met Glims is een pre.

Wat bieden wij?
Een dienstverband van minimaal 32 en maximaal 34 uur per week.
De CAO van de Huisartsenzorg is van toepassing, de functie is ingedeeld in schaal 9.
Standplaats is kantoor DB Tilburg, er is tevens contact/overleg met de beide samenwerkende
ziekenhuizen, te weten ETZ (Tilburg) en Bravis (Bergen op Zoom/Roosendaal)

Solliciteren?
Spreekt deze functie je aan en wil je graag voor Diagnostiek Brabant komen werken? Stuur dan je CV
met motivatie voor 07 februari 2019 naar onze personeelsfunctionaris mevrouw M. Ero via
sollicitatie@diagnostiekbrabant.nl

