Qualizorg
Qualizorg is een snel groeiende organisatie in de dienstverlenende sector gericht op de gezondheidszorg met
ongeveer 20 medewerkers. Qualizorg is een bepalende speler in de dataverzameling van inhoudelijke
kwaliteitsindicatoren en patiënt tevredenheid/ervaring in de zorgmarkt. Nieuwsgierig naar meer? Kijk op
www.qualizorg.nl.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Informatie Manager – 40 uur per week
Profiel
In de functie van Informatie Manager ben je verantwoordelijk voor de life cycle van onze IT dienstverlening en
zorg je voor de (toekomstige) levering van IT diensten op basis van de gestelde business eisen van de
organisatie. Je bekleed een spilfunctie binnen de organisatie en je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
realisatie en borging van de systeemaanpassingen binnen de IT infrastructuur.
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de life cycle van onze IT dienstverlening
Zorgen voor de (toekomstige) levering van IT diensten op basis van de gestelde business eisen
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en borging van de systeemaanpassingen binnen de
IT infrastructuur.
Management adviseren ten aanzien van (markt)kansen en knelpunten als gevolg van technologische
ontwikkelingen
Je werkt verbetervoorstellen uit en toetst deze aan de bestaande business- en IT-architectuur.
Binnen onze projectmatige aanpak vervul je afhankelijk van het type en omvang van het project de rol
van projectleider of teamlid.
Inventariseren van de wensen bij alle stakeholders en deze vertalen in een systeemontwerp, zodat
deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor maak je een functioneel ontwerp, toets je het
technisch ontwerp en voer je regie over onze businesspartners m.b.t. ontwikkelingen en eventuele
systeem aanpassingen.
Competenties
- Stevige persoonlijkheid
- Projectmatig kunnen werken
- Analytisch vermogen
- Creatieve maar realistische instelling
- Zelf starter
- Bruggenbouwer
- Vernieuwer
- Trainer/coach
Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau
- HBO opleiding informatica of bedrijfskunde (of vergelijkbaar)
- Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een IT (demand) omgeving of operationeel IT management. Bij
voorkeur binnen de online dienstverlening.
Kennis van systeem ontwikkeling en systeem ontwerp (inclusief lifecycle en release management)
Kennis van complexe en veeleisende IT omgevingen en infrastructuren
Kennis van business- en IT-architecturen
Ervaring met de aansturing en implementatie van complexe IT projecten.
Ervaring in de zorg sector en online customer experience is een pré
Regie kunnen voeren over verschillende leveranciers (aansturing en afstemming)
Kennis van ICT systemen.
o Begrip van werking databases,
o Interconnectie tussen verschillende systemen (XML/API)
o Inclusief die van externe partijen

Qualizorg biedt jou
Per direct een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling.
Qualizorg is een succesvolle organisatie die haar merken doordacht in de markt zet. Door het ondernemende
karakter van onze groeiende organisatie is veel nog "te vormen". Een ultieme uitdaging om in een jong en
dynamisch team met enthousiaste, professionele en gedreven collega’s mee te denken en mee te bouwen aan
de toekomst, je persoonlijke succes en het succes van Qualizorg.
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform afhankelijk van opleiding en ervaring
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar:
Qualizorg B.V.
T.a.v.: Frank Volmer, CTO
fvolmer@qualizorg.nl

