Stagiair(e) afdeling IT
Qualizorg gelooft in een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Met gebruiksvriendelijke
en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht in data aan zorgverlener, patiënt en maatschappelijke
belanghebbenden.

Wat ga je doen?
Afdeling IT wil jou graag concreet een opdracht geven waar jij mee aan de slag kunt tijdens je stageperiode.
Uiteraard kijk je ook mee op andere facetten van IT of Qualizorg. Je kunt hierbij in samenspraak met Qualizorg
kiezen uit twee opdrachten:
Qualizorg wil om sneller te kunnen acteren eerder op de hoogte zijn wanneer iets gebeurt en dat vraagt om
inzicht. Binnen deze opdracht ga je samen met de IT collega’s, ontwikkelaars en IT leveranciers in gesprek om
“slimme” meldingen te krijgen. In plaats van ingewikkelde logbestanden waar we iedere keer door heen
moeten lezen. Verzamel jij de best practices en gaat samen met ons de monitoring aanpassen. Met als
eindresultaat Actie gerichte meldingen. Deze opdracht vraagt van jou een hoge mate van analytisch vermogen
en inzicht, bekendheid met de gebruikte technieken.
OF
Qualizorg wil om sneller te kunnen acteren eerder op de hoogte zijn wanneer iets gebeurt en dat vraagt om
inzicht. Binnen deze opdracht ga je met behulp van Microsoft Power BI aan de slag om slimme rapportages te
bouwen. Op onze support systeem om de tickets te meten, maar vooral ook om onze systemen te meten. Je
zorgt voor inzicht in trends zodat Qualizorg sneller en makkelijker kan sturen. Voor als nog is deze opdracht IT
en support gericht. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid naar Finance, Sales en HR.
Wat breng je mee?
▪ Je volgt een HBO of universitaire opleiding welke IT gericht is of je hebt affiniteit met IT;
▪ Je bent analytisch sterk;
▪ Kennis van de hedendaagse technieken en je kunt de vertaalslag maken naar de praktijk;
▪ Neemt eigen initiatief maar weet ook in teamverband te werken;
▪ Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
▪ Je bent een teamspeler, hebt een afspraak is afspraak mentaliteit en bent doelgericht.

Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige stage in een dynamische omgeving met een mooie mix van collega’s die met veel passie en
betrokkenheid dagelijks haar doelen nastreven. Binnen Qualizorg is er ruimte voor eigen initiatief en goede
ideeën. En als jij wilt leren en je wilt ontwikkelen, staan wij voor je klaar om je daarbij te helpen en
ondersteunen. Afhankelijk van je opdracht en bijdrage is een eventuele stagevergoeding bespreekbaar.

Word jij onze nieuwe stagiair(e)?
Zie jij een match en lijkt het je leuk om het Qualizorg-team te komen versterken? Stuur dan je motivatiebrief en
cv naar sollicitaties@qualizorg.nl t.a.v. Martijn Nieuwenhuis, VP IT, Services & Support.

