Coördinator informatica laboratorium m/v
JE FUNCTIE
Je coördineert IT projecten binnen het labo, je zorgt voor het correct gebruik van informa-ticatoepassingen
en zorgt voor de implementatie van toestelkoppelingen en de bij(be)horende software. Werken binnen een
kwaliteitszorgsysteem is voor jou een evi-dentie, je bent dan ook sterk in het uitschrijven van procedures,
ze te documenteren en te onderhouden volgens bepaalde normen (ISO-15189).
Je zorgt voor de nodige opleiding en ondersteuning van je collega’s binnen het labo. Je bent organisatorisch
sterk, bouwt vlot samenwerkingsverbanden op met andere user-groepen en laboratoria. Bovendien test je,
samen met je team, informaticatoepassingen uit en verzorg je de aanschaf hiervan.
Een beetje druk? Dat geeft je een kick: je stelt de juiste prioriteiten, je overlegt, werkt graag samen met een
team maar je kunt ook zelfstandig opdrachten aan.

WIE BEN JIJ?
Je bent een informaticus met een passie voor laboratoria of een laborant die gebeten is door informatica. Je
bezit een bachelor of master diploma in een IT- en/ of Labo gerela-teerde studierichting.
Je bent in het bezit van een relevant master of bachelor diploma gelijkgesteld aan erva-ring. Ervaring in een
soortgelijke functie zet je op de eerste rij!
Je hebt voorkennis van object gerelateerde programmeertalen en kan, binnen jouw vak-domein, technisch
Engels lezen en begrijpen.
Kennis van de ziekenhuissector en RIZIV-nomenclatuur zijn een plus.
Ervaring met GLIMS®, Cyberlab® (MIPS) of Office 365 is een meerwaarde.

WAT MAAKT IMELDAZIEKENHUIS
AANTREKKELIJK?
Hier adem je natuur én gemoedelijkheid. Dit is nog eens een ziekenhuis op mensenmaat. Waar we hartelijk
met elkaar en de patiënten omgaan. Waar we innovatieve technieken en werkmethoden toepassen. Waar we
een flexibele structuur hebben om snel te schake-len. En jij de kans krijgt om je te ontwikkelen en door te
groeien.

WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN?





Een contract van onbepaalde duur, 38 uur per week.
Veelzijdige functie in een stabiele en stimulerende werkomgeving waar een goede werksfeer
heerst.
Mogelijkheid tot het volgen van bijkomende opleidingen.
Verloningspakket dat er mag zijn:
o salaris volgens barema
o hospitalisatieverzekering
o groepsverzekering
o fietsvergoeding of gratis bus- of treinabonnement
o personeelstarief in het restaurant.

WE KIJKEN UIT NAAR JE HELPENDE HART

Solliciteer vandaag nog via www.werkenbijimelda.be
Meer info? Dr. Johan Frans, 015505465.
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