MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in ICT in de Zorg. We zijn experts op het gebied
van interoperabiliteit op basis van standaarden. We bijten ons vast in interessante, vernieuwende projecten op
het gebied van digitalisering.
Met het InteropLAB versnellen wij de implementatie van onze Zorg-ICT projecten. Het InteropLAB biedt een
eenvoudig op maat gemaakt testsysteem voor het uitvoeren van interoperabiliteitstests tegen specificaties. ICT
projecten worden in complexiteit gereduceerd en de uitwisseling tussen systemen vergemakkelijkt.
Voor ons InteropLAB zijn wij op zoek naar een applicatiebeheerder, kom jij ons PHIT-team versterken?

Applicatiebeheerder InteropLAB
36-40 uur per week

Als applicatiebeheerder InteropLAB help je mee aan het testen van uitwisselingstransacties voor grote en
complexe ICT projecten in de zorg. Je werkzaamheden zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•

Inrichten testomgeving, met behulp van Gazelle-tools, op basis van IHE profielen (zie wiki.ihe.net)
Ontwikkelen testscenario’s (o.a. XML-definities opstellen)
Begeleiden van klanten bij interoperabiliteitstesten
Voorbereiden showcases met meerdere leveranciers voor een brede doelgroep
Monitor bij Projecthatons en de jaarlijkse europese Connecthaton
Onderhouden en continu verbeteren van de testomgeving

Jij bent:

•
•
•
•
•

Gedreven om de zorg te verbeteren met ICT.
Inhoudelijk gemotiveerd en nieuwsgierig.
Creatief bij het van de grond tillen van innovatieve projecten.
Praktisch ingesteld.
Communicatief sterk en een teamspeler.

Je hebt:

•
•
•
•
•

Een HBO of academische opleiding, bijvoorbeeld (technische) informatica/ informatietechnologie of
aantoonbare relevante ervaring.
Kennis en ervaring met interoperabiliteit standaarden in de zorg zijn een pré, zoals HL7 (v2, v3, CDA en
FHIR), DICOM, IHE.
Ervaring met inrichting van verschillende software tools en je voelt je thuis in een Linux omgeving.
Kennis van Apache, Tomcat, PostgreSQL en Webservices (REST en SOAP) is een pré.
Ervaring met procesmodellering in UML en ervaring met architectuurtools is een pré.

Bij MedicalPHIT:

•
•
•
•
•
•

Werk je aan interessante en complexe projecten in ziekenhuizen, regio’s en ook werk je aan landelijke
projecten.
Werk je samen met leuke en gedreven collega’s.
Hebben we goede arbeidsvoorwaarden en salariëring.
Werk je aan je eigen ontwikkeling en wij begeleiden je bij de doorgroei naar Interoperabiliteits Expert
Kan je meedenken en werken aan de groei van het bedrijf.
Maak je impact in de Zorg.

En je voelt je thuis bij onze kernwaarden:
•
•
•

“We are HIT experts.” Daarbij moet je Healthcare IT breed zien.
“We make HIT work.” We zorgen ervoor dat IT gaat werken en daarbij zijn we creatief, doortastend en
gedreven om goed resultaat te leveren aan onze klanten.
“We all benePHIT.” Dat betekent dat jezelf, het team en de klant baat hebben bij wat we doen.

Belangstelling?
Stuur een e-mail met motivatie naar vacature@phit.nl of neem contact op via 030-8200070.

